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2)0 ri Nioersmaal. 

De borenhoimska Spraaged 
hår alt nu i tnonga Aar 

Vaed rinaajtad å hår 
[næn fristad trånga Kaar. 

Folk trode de va styjt, 
å så pyntada di paa-cd. 

Men de ble !Ara stjygjara, 
de korn der men tidaa-ed. 

Men i di siste kjyve Aarn 
ed bled enhelu var, 

Nu nawelien Folk kan 
lå ble å hola småt for Nar 

di gamle, naar de taler 
for dorn enhelu svært 

å snakke arden& æra som 
di som Bælla fijkje lært. 

Å lie_got e Spraagcd ju, 
soni de va for om Då, 

lånt nættara æn de 
a Folk di nu om Stoner hå. 

Å de e majed ræjara. 
på Or som ål.v på Lyd, 

å derte ed så regelret, 
a de ræjtit e en Fryd. 

Naar vi snakka Spraagcd 
som de e fraa gamla Då, 

så ed de bæsta Mined 
vk fraa Fordoms Tid kan hå. 

Ja de e majed bære 
æn alskens Fluzgjeraa 

å alt, va Folk di æla 
nu som Mine samla paa 

De minar om et Folk, 
som ene stor Troskav å Forstan 

hår strævad å bevåra-ed 
i ævent samrna Stan 

som de va, daa di fijkj-ed 
i dorra Bælladå — 

et Liv lånt sko'led-ed brøggas, 
forudan å tå Ska. 

De e så sårjelit å se, 
a Folk di nu om Då, 

daa di ju æla brøgga 
me go Sans å våraUl 

di gamle goe Minen, 
kan slæna i en Kraag, 

de bæsts aa dorn ale, 
vort goa, gamla Spraag. 

Vi, som i vora Bælladå 
helt ræjtit fijkje lært 

vort ajed goa Moersmaal, 
å som hå faad- ed kjært, 

vi kan'kje tølla se paa, 
de mishanlas sedan, 

men samla vos te Kamp vi inaa, 
for å faa-ed helt foran. 

Plan ale Spraag nu Borenholmst 
her tranrast varra maa, 

for ded e ju vort ajed Spraag 
å uden ded vi staa 

å fattas Moersmaaled, 
vi bier vos ijkje sæl; 

alt frammad lyer p.iatåd, 
vort ajed høres viel. 

Å ættesorn de høres styjt, 
naar blannad de bier me 

Stawelser fraa avra Sprang, 
som ijkje der hør te, 

saa e'd så om å gjorra, 
a vi kan ho'la-ed rent, 

for så rost c'd ju, 
a de kan for vora Ørn ly pent. 

Vort Moersmaal e dajlit, 
de e for vos så søtt, 

å de e mi'it i Klongen, 
ja blødara ælt bløtt. 

Vi ho'la majed aa.ed, 
å vi ønska vil, a de 

maa lzewa altid ættedås, 
i va der så ska sje, 

P. E. 

En Dansk Dames 
Eventyr i Argentina, 
5 Aar i Sydamerikas Urskove. 

Med denne Artikel slutter Fru 
Dot Jørgensen sine Oplevelser i 
Argenlina. Et saadant Eventyr er 
kun blevet de færreste, endsige 
Kvinder til Del. Men Nybyggerli-
vet bar givet Rejselyst, og '1 ræk-
fuglen fortsætter sin Flugt over 
Kloden. 

1 alle vore Oplevelser rykker Ti-
den for Høsten nær, og Paragucy-
erne stammer til for at faa Arbej-
de. Nogle har maaske begaaet en 
Forbrydelse ovre paa den anden 
Side, og sætter nu over Floden 
Misiones for at undgaa Lovens 
Haandhævere. Andre er muligt 
kommet i Gæld ved Spil og Drik, 
har Kvinde og mange Børn, og 
ser sig ikke i Stand til at slaa sig 
igennem. Han pynter derfor op 
paa sin Kvinde, saa hun ser godt 
ud, og faar hende med Børn og 
Gæld overdraget til en anden Pa-
raguayer. Han er selv fri og be-
gynder Livet forfra i Misiones, gør 
atter Kur til en Kvinde, omsætter 
sin Arbejdsløn i smukke Smykker 
til hende — hun er blændet, og er 
Datteren det ikke, saa er Moderen, 
hun ønsker nemlig at komme af med 
hende, og en skønne Dag rykker 
hun ind i hans Ranchio som hans 
Kvinde. 

Deres Forfængelighed er enestaa-
ene. Manden pomadiserer sig i vel-
lugtende Essencer, og bruger 
stærke Farver i sin Klædedragt. Og 
Kvinden, ja, Antallet af hendes 
mange Smykker, Armringe, Øren-
ringe og Halskæder fortæller næ-
sten, hvor mange Mænd hun har 
haft. Her gælder ingen Vielses-
attest, her er det Forretning. 

Det sker en Dag, at der udspilles 
en lille Kærlighedstragedie nede 
ved en af Ranchioerne. Plantage-
ejeren, der betragtes som den 
højeste Myndighed, maa mægle. 

Den rasende Paraguayer har 
fundet en lille Seddel, som hans 
Kvinde havde gemt i Kjolelivet. 
Det er et glødende Elskovsbrev 
fra en Elsker. 

Der stuer: „Du mit Livs Sol -
mit Hjertes Lotusblomst, skænk 
mig din Kærlighed". Allerede dette, 
at Manden kan skrive, medens 
Kvinden ikke kan læse, hvad der 
staar, stiller ham højli hendes Øjne, 
og de glødende Blikke, hun sender 
ham, kvitterer han med et kynisk 
Smil. Komedien har fanet et Ef-
terspil om Aftenen, hvor Manden 
døddrukken forlader sin Ranchio, 

; efterladende Kvinden og Børnene 
til den nye Elsker — og Livet le-
ves penny. 

Nede ved Vandløbet sidder Kvin-
derne paa Hug og vasker Tøj. 
De lægger Stykker paa en flad Sien, 
gnider Sæbe paa, og saa farer Ar-
men rundt som Møllevinger, afle-
verende et Slag med Haandfla- 

derne, hver Gang Stenen passeres. 
Cigaren gear i Takt fra den ene 
Mundvige til den anden og Bør-
nene løber nøgne omkring. 

Mændene høster Yerbaen og 
transporterer denne til Tørreovnen 
over „den evige Ild'. Alt aander 
Fred og Livsglæde, og om lidt 
vil alle gruppere sig om de for-
skellige Baal til en hyggelig Af-
tenspassiar. Med eet hører vi Raab 
fra Tørreovnen og ser hushøje 
Flammer staa I Vejret nede ved 
Skovkanten. Høsten stuer i lys 
Lue. Hurtigere end Tanken er alt 
omspændt af Flammerne, hele den 
indavlede Høst, Bygningerne og 
Tørreovnen, der er et Mesterværk 
af Snilde, bliver snart en rygende 
Ruinhob. 

Alt bliver til Forvirring, Mand-
skabet, der for et Øjeblik siden 
var fuldtalligt, er som blæst bort. 
Vore Vandbeholdere, der under 
Tørring af Høsten er parate, for-
slaar intet i det kæmpemæssige 
Baal. Yerbabladene drives med 
Flammerne til Vejrs og daler ned 
over Sceneriet som Stjerneskud. 
Intet af den brændbare Høst kan 
reddes. De unge Paraguayer kom-
mer frem, hist og her, klynger 
sig sammen i Vellyst og skadefro 
Latter, halvfulde som de er. Men 
Aarsagen til Branden kender in-
gen. Maaske er det en Hævnakt 
— det ser saadan ud, men vi ved 
det ikke, vi ved kun, at hvis det 
er Tilfældet, vil vi være efter-
stræbte for Livet. For at føle os 
nogenlunde sikre, maa de mis-
tænkte fjernes fra Plantagen end-
nu samme Nat. 

Negerdrengen Tom bliver sendt 
til Floden efter Politi, i Farten 
stjæler han en Kammerats Ur og 
sælger det undervejs. Hen paa 
Natten bliver der optaget Rapport. 
Vi staar lidt fra Brandtomten og 
ser Optoget. Politiet, Negerdren-
gen og Lederne famler sig frem 
med Lygten fra Ranchio til Ran-
chio ind i Skoven. Der er saa 
dødsensstille i denne skønne Nat, 
og vi er saa uhyggelige ved det, 
der nu sker nede mellem Ranchio-
erne. Vil det gaa fredeligt af eller 
vil det gaa løs med Knivene? Bli-
ver Faderen arresteret, vil saa 
Sønnen paa Stedet tage sin Hævn? 
Eller vil det ske i næste Rattchio 
eller i den næste igen, eller først, 
naar de alle er samlede? Vi Kvin-
der staar tæt omslynget og sen-
der stille Bønner op til den stjer-
neklare Himmel, ikke nu, ikke lige 
nu, vi synes ikke det vilde være 
til at bære. 

Der er aandelas Stilhed til den 
første lyse Skjorte dukker op der-
nede fra, nu kommer der øen til 
og bliver koblet til den første, 
stadig flere, til alle seks, bundet 
paa Ryggen og kædet sal-Milen i 
en lang Række. Faren er foreløbig 
drevet over. En Politibetjent for-
ude og en bagude og Toget sæt-
ter sig i Bevægelse op over Plan- 

tagen mod Floden, hvor Karava-
nen kan være ved Daggry. De 
kraftige Polakker er udstillet som 
Vagtposter, alt, hvad vi ejer af 
Revolvere og Knive er overladt 
dem. Vi kan sove roligt og gear 
tilbage til Huset. I os og udenom 
os hersker der Uhygge, vi er Nord-
boere, der er plantet om til en 
sydlig Jord, men ogsaa til et syd-
ligt Folkefærd. VI er rolige og 
beherskede og alligevel farer vi 
forskrækkede sammen, hver Gang 
Vagtens taktfaste Skridt passerer 
Døren. 

— — 
Fem Aar er gattet, siden den 

første Nybygger begyndte at rydde 
paa Bopladsen. !dag tæller Kolo-
nien allerede 50-60 Danskere. 

Tro ikke, det er den danske 
Landmandstype, vi træffer her-
oppe, nej, Polyteknikere, Kontor-
og Forretningsfolk, Haandværkere 
og Lærere, og de dygtigste Ko-
lonister har savmænd slidt deres 
Støvlesaaler paa den københavn-
ske Brosten. 

En ung Dansker ankom en Dag 
med en Bidronning i en lille Kap-
sel. Han havde set rigtigt. Biav-
len gik godt, og han er allerede 
langt fremme med Kultiveringen 
af sin Jordlod. Nu er der ryddet 
meget, der er farbare Veje, ind-
til 30-40 Kilometer, men samti-
dig stiger Jorden i Pris. En dansk 
Skole har været forsøgt ved pri-
vat Initativ, men denne, saavel 
som den tyske er indstillet . . . 
Der er oprettet en stor argentinsk 
Skole med de allerbedste Lærer-
kræfter. De lange Skolebænke er 
uhøvlede Planker, man let dratter 
ned ad, men Begyndelsen er gjort, 
og eftersom Børnene bliver vor-
dende Argentinere, er det selv-
sagt, der ikke kan fremskaffes saa 
mange Midler, at en nogenlunde 
dansk Skole kan staa paa Højde 
med den argentinske. At vi er 
vaagne for Betydningen af Hy-
giejne fremgear af første Paragraf 
i Skoleplanen, der lyder paa Ren-
ligholdelse og Gurglen af Hals 
og Mund hver Dag. 

Nylig fandt den første Konfir-
mation Sted, idet den danske Præst 
i Buenos Aires tog herop en Mia-
ned, forberedte og konfirmerede 
Børnene. De er i alle Aldre, men 
er dog heldigere 'stillet end de 
danske Kolonister, der bor enkelt-
vis, — for dem vil Daab og Kon-
firtnation tilluske aldrig finde Sted. 

Dot Jørgensen. 

Fra bffisehredsen. 

Sommeren, der sundt! 
Den svandt, den svandt, 

den rare Sommer, 
hvem staar nu med 

de tyldte Lommer? 

Sommeren 1929, der begyndte 
ing kold og regnfuld og endte 
sne straalende, gav efter hvad 
Bladene har meddelt en Rekord-
høst i Turister. 

Vort lille Dampskibsselskab, 
„Østersøen', fik en glimrende 
Start trods ildevarslende Røster 
specielt fra Direktøren for Selska-
bet 1866 og et Par paa Nordian-
det værende saakaldte „førende* 
Hotellers ihærdige An noncering 
sammen med nævnte Selskab. 

At Bornholms Turistforening 
ikke nævnte „DIS Østersøen' i 
dens Brochure, maa vel staa for 
11r. Amtmandens Regning. 

Den nære Forbindelse med Syer-
rig gav Anledning til at foretage 
visse belærende Sammenligninger 
imellem danske og svenske For-
hold. 

 Hvad der faldt særlig i Øjnene, 
var Forskellen paa Behandlingen 
af Turisterne i Sverrig og Dan-
mark. 

Vi har meget at lære af Sven-
skerne. Deres Hoteller er langt 
komfortablere end vore. En Ting 
alle Turister sætter Pris paa er, 
at der paa Værelserne findes Vand-
indlæg_ De bornholmske Hoteller 
er gennemgaaende saare spartansk 
udstyrede, og en Forandring bør 
tilstræbes, især da vore Hotellers 
Opholdsstuer i Tilfælde af daer-
ligt Vejr aldeles ikke kan rumme 
hele Invasionen. 

Hvad Maden angaar, kan der 
ændres meget til det bedre. Hvor-
for serverer visse Hoteller .Slet-
ter' som et tarveligt Surogat for 
Rødspætter? 

Tendensen her gear ud paa at 
trække saa mange Penge ud af 
Turisternes Lommer som vel mu-
ligt uden at yde tilsvarende Va-
luta derfor. Er det klogt? 

Jeg skal fremdrage Biltaksterne 
som et sær ligt ondartet Eksempel. 
Da den sidste Engiandsdamper 
var her, blev der betalt 32 Kr. 
for 2 Personer til Ro, Tur og Re-
tur. 70 Kr. for en Lastbil med 
Charabanchsæder til østerlars med 
Ophold i Rø, Tur og Retur. 

Naar Hensyn tages til Bilma-
terialet, der bydes, er dette saa 

ikke det rene Optrækkeri'? Vore 
Biltakster er et almindeligt Sam- 
taleemne „hinsidan", og Sven-
skerne har allerede taget Lære af 
os, idet Taksterne derovre i Sæ-
sonens Løb blev stærkt forhøjede 
med ovennævnte Forhold soul Mo-
tivering. 

Da der efter Sæsonens Slutning 
er opstillet Beregninger over de 
fantastiske Beløb, Turisterne har 
efterladt paa vor Ø, falder det 
stærkt i Øjnene, at mange Forret- 



ngsnuend og  Hoteller paastaar. 
at de næsten intet har tjent. Hvem 
har da tjent Pengene? 

Hovedparten al Pengene er maa-

ske gaaet til Hotelejere, som ved 
Sæsonens Slutning  flytter til Ud-
landet eller til andre Kommuner 
tor at unddrage sig  Skattepligten. 

Jeg  haaber deri kommende Lig-
ningskommission maa finde be-
tydeligt forøget Skatteevne hos de 
tilbageblevne, og  at Byraadet frem-
tidig  ikke giver Bevilling, uden 
vedkommende forpligter sig  til 
Helaars-Ophold i Kommunen. 

D 

Svar til Rasmus. 
Hr. Rasmus taler i Nordborn-

holm om en Byraadssekretær, 
som officielt kaldes „Borgmeste-
rens Privatsekretær, Jeg  kan 
forsikre Dem, Hr. Rasmus, at 
Stationsforstander Kofoed er ikke 
ansat af Byraadet og  bliver ikke 
betalt af Kommunens Kasse, men 
af mig  (min autoriserede Kassebog  
ligger til behageligt Eftersyn). 

Der er heller ingen Grund til 
at ansætte en Byraadssekretær. 
Arbejdet paa Borgmesterkontoret 
kan godt udføres af en Mand, 
forudsat at denne har Tiden til 
sin Raadighed. Betalingen, der 
gives for Arbejdet, kan selvfølge-
lig  ikke give fuld Dækning  for 
Tiden, der inedgaar;  men det 
kan jo heller ikke være Meningen, 
at Stillingen skal være et Leve-
brød. De øvrige Byraadsmedlem-
mer har ogsaa Tab af Tid og  
Penge; men Arbejdet kan jo gaa 
paa Omgang; ingen behøver mod 
sin Vilje at sidde mere end to 
Valgperioder. 

Efter dette lille Sidespring  skal 
jeg  forsøge at forklare Rasmus, 
hvorfor Stationsforstanderen sta-
dig gnaver videre paa „Benet' 
(der i dette Tilfælde er = Kr. 3,08 
pr. Dag, maaske nok ca. 2 Øre 
mere pr. Time, end en Arbejds-
mand tjener;  altsaa han gnaver 
videre, fordi jeg  meget gerne vil, 
han fortsætter foreløbig  af følgende 
Grunde: Han er Byraadsmedlem, 
kender derfor Sagerne, der skal 
bevares fra Byraadsbehandlin-
gerne og  kan i de allerfleste Til-
fælde forme Skrivelserne, uden 
at jeg  behøver først at skrive Kon-
cept. Han er Næstformand i By-
raadet, skal derfor træde i mit 
Sted under Sygdom, Bortrejse og 
lignende. I saadanne Tilfælde er 
han til enhver Tid inde i de fore-
liggende Sager. 

Han er valgt til Byraadet som 
min Modstander. Skulde jeg  fore-
tage mig  noget, hans Gruppe ikke 
synes om, har denne en udmær-
ket Anledning  til straks at blive 
gjort bekendt hermed;  alt Hem-
melighedskrammeri er derved ude-
lukket. 

Og  endelig  er der jo ogsaa et 
anden lille Moment med i Sagen, 
men som De maaske ikke kan 
anerkende. Jeg  betaler ham selv, 
og  hidtil har man dog  selv kun-
net antage den Arbejdskraft, man 
betaler. 

Men jeg  takker Dem, kære Ras-
mus, fur Deres samfundsnyttige 
Arbejde som „Skurekone", kun 
vil jeg  bede Dem i disse for vor 
Kommune vanskelige Tider: slid 
ikke Skurekosten op paa Ting, 
der ikke er alt for snavsede, der 
kan altid blive Brug  for dete igen. 

IL Bloch. 

Er Svinet skabt som Nyttedyr? 
Til ltlenneskelede? 

Nordbornholms Ugeblad, for 
4de Oktober, findes en Artikel 
med et efter min Mening  meget 
mærkeligt Indhold. Jeg  vil give 
mit Svar paa ovenstaaend e Spørgs- 

maal, der fremkommer som en 
Udfordring  i Hr. Erik Andersens 
Artikel sUngdom? Eller Dum-
hed?' 

Trods det at Svinet har været 
Husdyr fra længst svundne Tider, 
og  dets Udseende sikkert tildels 
er forandret, saa har Svinet endnu 
saa meget af sin vilde Natur, saa 
man kan se, hvad det er bestemt 
til at være. Svinet er i vild Til-
stand en udpræget Aadselæder, 
og trods nogle Tusende af Aars 
Civilisation, æder Svinet endnu 
døde Kroppe. Jo mere de ere i 
Forraadnelse, des bedre ser det 
ud til at det smager Svinet. Der-
for er Svinet i vild Tilstand ube-
strideligt et Nyttedyr, det fortæ-
rer alt, som kan ligge og  forraadne 

og  forpæste Luften. 
Er Svinet skabt til Menneske-

føde? Vi ser i Bibelen at Gud 
forbød Jødefolket at spise Svine-
kød, Det kan siges at det kun 
gælder Jødefolket. Maa jeg  spørge: 
„Var det ikke en fiks Ide af Gud 
at forbyde sit Folk at spise Svi-
nets Kød?" Eller taler dette for 
at Gud har skabt Svinet til at 
spises? Kender Gud ikke Flæsket? 
Og  kender lian ikke Menneskets 
Mave? Og  fordi Svinets Kød er 
usund Spise, saa det er derfor 
han forbød sit Folk at spise det? 
Tænk dog  over dette! 

Fordi Menneskene spiser Svinet, 
det er ikke det samme, som Vor 
Herre har skabt Svinet til at spises. 
Menneskene Jorden over spiser 
mange forunderlige Ting. Menne-
skene har ogsaa spist Mus, ellers 
havde der ikke staaet Es, 66, 17. 
i sidste Halvdel af Verset: 

„De som æde Svinekød og  ve-
derstyggelige Ting  og  Mus, de 
skulle bortrives til Hobe, siger 
Herren«. 

Er dette et Ord fra Herren: 
At han har skabt Svinet og  Mu-
sene til at spises? Eller hvad staar 
der i Es. 65. 4.? 

Efter Beretning  i Mark. 5. 13. 
hvor der staar, at Jesu lod om-
trent 2 Tusinde Svin drukne sig  
i Søen, ser det heller ikke ud til, 
at Jesu regnede disse som Men-
neskeføde, for han siger om Men-
neskeføde andre Steder: „Sanker 
de overblivende Stykker tilsammen 
at intet forkammes". 

At Gud har skabt Svinet til at 
spises, er imod Herrens Ord, og  
det maa derfor være ugudeligt 
Snak at hævde dette. 

„l som laver Søndag  om til 
Mandag  og  foragter Svinekød og  
derved hæmmer Flæskeeksporten, 
der giver Brød til Tusende Fa-
milier, skriver Hr. Andersen. 

Efter Almanaken er dog  endnu 
Søndagen den første Dag  i Ugen, 
og  den hæmmende Flæskeeksport 
har jeg  ellers intet hørt om. Sig  
mig  forøvrigt: „Dersom alle Men-
nesker foragter Flæsk, bliver de 
saa som Hvaler, der udelukkende 
lever af Fisk? Eller vilde Land-
brugsprodukterne ikke alligevel 
være Menneskenes væsentlige Næ-
ringsmidler, saa Flæsk kunde om-
sættes med andet Kød, Æg  eller 
andre Produkter, saa de samme 
Tusende Familier alligevel kunde 
fæl deres Brød? 

Alfred Micheisen, 

Holm' Redaktionen, 
—0—  

Elektricitetssagen. 
Ved at læse Avisernes Refera-

ter om Elektricitetssagen i Allinge 
samt det udmærkede Indlæg  i 
„Nordbornholm" undertegnet. Fle-
re Borgere" synes vi, det var paa 
sin Plads, at ogsaa vi udtalte os 
om Sagen. 

Da i sin Tid fhv. Borgmester  

Larsen inviterede til Borgermøde, 
blev det ladledet med Borgme-
sterens Redegørelse for det ned-
satte Udvsalgs Arbejde. Borgme-
ster Larsen hævdede, at den eneste 
Mulighed for Elektricitets-Forsy-
ning  her i Komunen var at købe 
Strømmen fra Rønne Komune til 
en Pris af 30 Øre pr. Kvt., maatt 
i Transformator-Stationerne. Med 
denne Pris mente Borgmesteren, 
at man kunde sælge Strømmen 
i Forbrugernes Maalere til 60 Øre 
for Lys og  40 Øre for Kraft -is 5 
å 6 Kr. i Maalerleje pr. Mr. 

Udover dette fik vi ingen al-
mindelige Oplysninger;  men hvis 
nogen ønsker tekniske Oplysninger, 
sagde Borgmesteren, vil vor Kon-
sulent, Herr Ingeniør Mengel, 
være tit Tjeneste, 

Som bekendt blev hele Planen 
grundigt gennemkritiseret, 

Først blev Herr Ingeniør Men-
gels Dobbeltstilling gennemlyst, 
Derefter drøftedes de mange paa-
løbende Udgifter: Udgifter til Høj-
spændings-Ledningen som Med-
lem af Transformator-Foreningen. 
Bygning  af 2 Transformator-Stati-
oner, foruden den mere lokale 
Udgift til Ledningsnettet indenfor 
Bygrænsen. 

Alle de her fremførte Udgifter 
kunde umuligt dækkes af Differen-
cen mellem den nævnte Indkøbs-
og  Udsalgspris. Dette 1 Forbin-
delse med Kommunens sørgelige, 
økonomiske Stilling  gjorde, at Op-
positionen slog  Planen ned. 

løvrigt foregik Forhandlingerne 
dengang  væsentligst for lukkede 
Døre, og  noget lignende synes 
at være Tilfældet nu, dog  mener 
vi med Sikkerhed at have konsta-
teret, at Rønne Kommune er inde 
paa den Tankegang  at levere os 
Strøm i en Transformator-Station, 
søave! i Allinge som Sandvig  for 
en Pris af 30 Øre, men i Mod-
sætning  til tidligere bekoster Rønne 
selv Højspændingsledning  til By-
erne, samt en 80 Kvts. Transfor-
mator-Station i Allinge og  en til-
svarende 50 Kvts. i Sandvig, yder-
mere er vi fuldstændig  fri for In-
geniør Mengel og  Transformator-
Foreningen og  Udgifterne til 
begge. 

Ser vi paa Forholdet mellem 
Tilbudet fra før og  nu, er alt det, 
som Borgermødernes Resolutioner 
gav Udtryk for, naaet. 

Nu synes der at være Udsigt 
til, at der kan faaes noget posi-
tivt ud af Sagen. 

Findes der ikke nogle initiativ-
rige Borgere, som kan skaffe os 
Elektricitet under de her skitse-
rede Betingelser, saaledes at alle 
interesserede kan komme med? 

Elektricitet er et Gode, der ikke 
bør forbeholdes en lille udsøgt 
Klike. 

Konsortium. 

Elektriciteten er farligl 
Spørgsmaalet om Elektricitet her 

i Kommunen er atter blevet ak-
tuelt. Det er denne Gang  Byens 
Forretningsdrivende, hvem Mang-
len af denne Kraftkilde er mest 
følelig, der har sluttet sig  sammen 
og  ansøgt Byraadet om Tilladelse 
til at anlægge et privat Værk paa 
nærmere fastsatte Vilkaar. Udgif-
terne til Ledningsnættet hertil er 
efter Planen foreløbig  kalkuleret 
til ca. 5000 Kr., — en Sum, der 
er overkommelig  at forrente og  
afdrage paa 5 Aar. Det gamle 
Projekt med Forsyning  til alle 
Kommunens Beboere var beregnet 
til 50,000 Kr. 

Det indrømmes, at Kommunen 
f. T. ikke kan magte at løse det 
store Projekt, Men forhaabentlig  
lykkes det at komme til Enighed 
om det lille, der efterhaanden kan 
udbygges og  har Udsigt til at 
kunne svare Regning. 

Det siges. at Odense-Firmaet, 
med hvem det atgaaede By , and i 
sin Tid forhandlede, atter har la-
det høre fra sig  og  fremsat favo-
rable Betingelser, -- og at ogsaa 
Rønne har Garnene ude. 

Det er derfor ikke til at undres 
over at Skatteyderne bliver urt> 
lige ; thi selv om Trangen til Elek-
tricitet er tilstede og  føles haar-
dest af de forretningsgrivende, 
skulde vi dog  nødig  vove os læn-
gere ud end vi kan hunde. Et 
større Værk har ingen Udsigt til 
at forrente sig  de første Aar, og  
ved en eventuel Forpagtning  kan 
Skatteprocenten let komme til at 
stige endnu nogle Procent. 

Hvad dette vil betyde for vor 
Kommune behøver ikke at opteg-
nes. 

,galge til `Uge. 

Der flages. 
Paa Søndag  fylder fhv. Syge-

huslæge Dr. J. S Bor ch 80 Aar. 
I en Menneskealder har Doktoren 
praktiseret her paa Egnen, altid 
paa Færde, Dag  og  Nat, altid ven-
lig  og  følsom overfor sine Pati-
enter, altid lige elskværdig, aldrig  
sparende sig  selv. Ikke at undres 
over at vor gamle Doktor var og  
endnu er ualmindelig  afholdt af 
Befolkningen. Det gav Udslag  ved 
hans 75 -aarige Fødselsdag, og  
skønt B. for et Par Aar siden 
overdrog  sin Praksis til Sønnen, 
er han dog  ikke bange for at tage 
en Tørn, naar denne trænger til 
Afløsning. 

Vi ønsker vor gamle Doktor til 
Lykke og  haaber, at han endnu i 
mange Aar maa kunne færdes 
blandt os — rask og  struttende 
af Energi. 

Den sørgelige Begivenhed, 
der skete paa Hammeren forleden, 
hvorved Stenark. Henry  Røiner 
paadrog  sig  et Kraniebrud og  døde 
paa Sygehuset, har vakt stor Del-
tagelse, og  der ,saas ved Begra-
velsen i Onsdags et stort Følge, 
og  et Væld af signerede Kranse 
dækkede Kisten. 

I Følget saas Værkets Direktø-
rer og  Arbejdere med Faner. 

I Anledning  af, at Vognmand 
Chr. Jacobsen, Allinge den I. Ok-
tober ophørte som Carlsberg  Bryg-
geriernes Forhandler, blev i Tirs-
dags afholdt en Festivitet paa 
Hotel Hammershus for Hr. Chr, 
Jacobsen, hvor den nye Forhand-
ler, Fragtmand Truelsen og  Carls-
bergs Rønne Forhandler, H. P. 
Hansen, ogsaa var tilstede. 

Ved denne Lejlighed overrakte 
Inspektør Ernst B. Johansen paa 
Carlsberg  Bryggeriernes Vegne 
Hr. Jacobsen en meget smuk, 
hamret Sølvcigarkasse med Ind-
hold. — Gaven bar Inskriptionen: 

„Tak for mangeaarigt Samar-
bejde, 1. Oktober 1929, Carlsberg  
Bryggerierne. 

Inspektør Johansen tolkede i 
varmtfølte Ord Bryggeriernes Tak 
for det gode Samarbejde. 	x. 

Vi beklager at enkelte Artikler 
af Pladsmangel maa udgaa til næ-
ste Nr. 

Røget gfelleflsk 
er hjemkommet. 

97y grlipfis k 
meget fin Kvalitet. 

.Carsen,  .hit øse 
En lidt brugt 

Vaskemaskine 
er til Salg  til halv Pris. 

1 Stk. 19 Rækkers brugt Rad-
saarnaskine ca. halv Pris. 

Andr, Kofod. 
Tlf. Hasle 17. 

Gudhjem Sangforening 
ønsker nogle Herrer og Damer 
med Sangstemme sna rest  optaget 
i Sangforeningen. Indmeldelser 
kan ske til Formanden Til. 75 og 
Derigenteii Tit 83 og  hver Tirs-
dag mellem Kt. 8-10 Alten pas 
Gudhjem Skole. 

Mit Kontor er Ilyttet 
til Allinge (Bngtr. tiornitakas Fjert-
dom). Træffes personlig  hver Fre-
dag Formiddag. 

Overretssagieter Jac. Jensen. 

Eitmilrsvldrerlle 
er hjemkomne. 

Ca. 100 Habitter 
i alle Farver -- sidste Nyheder — 
haves paa Lager fra 29,50-92,00. 
Rabat pr. Kontant. 

Ulatera,Overfraither, 
Stortreter, Regn frait• 
ker, McstorlirsleKese i stort 
Udvalg, sniaa Priser. 

dansker,  Sokker, Slips, Man-
chetskjorter,  Uldveste m. m. i stort 
Udvalg. 

Et Parti Herre-1.11dvenate 
sælges for 3,75. Spotpris. 

Ktoleteter. 
Stort, smukt Udvalg  i tærnede, 

stribede, mønstrede, ensfarvede. 
Metervarer. 

Masser af Varer er hjemkomne 
i Hvidevarer, Bomuldstøjer,  Gar-
diner, Floneller m. in. 

Gode Varer, smag Priser. 
Fodtot. 

Alt i Læderfodtøj, sMaa Priser. 
U. S. Gummistøvlen 

(med Garanti)  til Herrer, Damer 
og  Børn. Stort Udvalg. 
Et Parti Daine-Overlasks-Stavler 

sælges til halv Pris. 
Det betaler sig  at køre til Kle-

mensker og købe Manufaktur og 
Fodtøj hos 

E rXr 
• s

ffl 

Ajletønder, 
Saltkar 	Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning,  
Tlf. Hasle 105. 

Ulsters 
Det 	 r tilkomme ikke os at sige, 

at vort Udvalg i Illahlttor og 
Ub.iterr er del bedste, men det 
er vor Glæde og Stolthed Gang 
paa Gang at hore dette udtale at 
vore Kunder, og det skal altid 
være os en Æressag  at bevare 
Deres Tillid, 

Vi har Ul»ters i alle Prislag, 
en prima svær Vare, gennemforet, 
i moderne Farver. 29, 3] og 33,50 
til unge Mennesker. 

Habitter fra 32 Kr. 
I bedre Ting forer vi Brodr. 

Andersens garanterede vende-  
syede Habitter. 

Dette Firma er jo overalt aner-
kendt som det forende paa  lier- 
reskræderiets Omrande, uover-
truffen i Snit og Pasform. Fra 
dette Firma leverer vi elegant 
Vinterhabit i moderne Farve og 
Iste Kl. Udstyr til 7n Kr 	• 

Stort Lager af blaa Seeges-
habitter. 

Negle overhængte klædninger 
sælges extra billigt nu. da 
det kniber med Pladsen til de 
mange nye Varer. 

Vort Arbejdstøj er det en 
Glæde at arbejde med, bande for 
Kunderne og os, Vivis det ikke 
var saa godt, kunde vi ikke i disse 
rel. sløje Tider sælge saa meget 
— alene i Overalls er Salget i Aar 
omtrent fordoblet. Vi harOveralls 

alle tænkelige Sturr,iser og 
Kvalit. fra 2,48. Nu til Efreraatet 
er her et virkeligt imposeren-
de Lager af Overalls. liluser, 
Benklæder 	gran Buckskin .1,85, 
/dna tIolmensbenkkeder fra 10,50 

Gensere og Undetoj (flere jan-
tentstr. Benklæder 2.25, flere Tro-
jer, lodden-vrang 1,78-1,88). Vein-
meslrikkede Nokker og au-
ter. 

Elegante nye Dessins i Han-
ebetskiorter, filtpis, Sok-
ker, rul lo ve.rs, Veste, Hat-
to og Huer er rigeligt til Ste- • 
de, og De er velkommen til at 
tage alt i Ojesyn. 	 • 

• 

• 

Manufakturhuset • 
• 

• 
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in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kun-

' i i niration. 
Rigmor Maller,  Sandvig. 

Y inteeligFsotreælTdtrteks toogr  ion ipnrn  hijrekri  

somheden ved min Konfir-

mation. Edel Carlsen, Allinge. 

in og mine Forældres Tak 
) j ( for al den Venlighed, der 

blev vist mig paa min Kon-
firmationsdag. 

Oda Johansen, Allinge. 

in og mine Forældres bed-
ste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirma-

tion. 
Randy Andersen, Klemens By. 

ak for udvist Opmærksomhed 

T ved min Konfirmation. 
Jan Andersen, Sandvig. 

H vor hjerteligste Tak for den 
store Deltagelse i vor Sorg 
ved Henry Rømers Død og 

Begravelse. 
Familien. 

En yngre Karl 
samt en nylig konfirmeret Pige 
kan til 1. November faa Plads 

Tlf. 24. 	Smedegaard, Re. 

En Forkarl 
og en yngre Fodermester kan faa 
Plads til 1. November paa 

Lynggaard, Rø. 

2 Karle, 
den ene som Fodermester, kan 
faa Plads til 1. November 

Kofoed, Duebjerggaard pr. Hasle 

Plads søges, 
som For- eller Enekarl eventuelt 
Bestyrer, af en godt anbefalet Mand, 
28 Aar, helst i Østerlars eller Rø 

Bladets Kontor anviser. 

I Fodermester 
kan faa Plads til 1. November 

Dyndegaard, Rutsker. 

Fodermester 
søges 1. November. 

Brogaard pr. Allinge. 

En paalidelig 

Fodermester 
samt en Karl kan faa Plads til 
I. November paa 

Nygaard, Klemensker. 

En Medhjælper 
søges til I. November. 

Jørgensen, Kaasegaard. 

En yngre Medhjælper 
søges til 1. November. 

Kofoed Nielsen, Krashavegaard 
Tlf. Kl. n. 32 y. 

En yngre flink 

Medhjælper 
søges til 1. November 

Jens Frigaard, Tejn, 
Tlf. 116 x. 

En Pige 
søges til 1. November paa 
Tlf. 48. 	Væbogaard, Rutsker. 

En Pige 
søges til 1. November. 

Bækkegaard, Olsker, 

En yngre Pige 
søges til 1. November. 

liammersholm. 

En ung Pige 
søger Plads ved indvendig Gerning. 

Henvendelse Tlf. Allinge 8 y. 

2 Søstre, 
15-16 Aar, ønsker Plads i Rø 
eller Olsker til 1. November, 

Tlf. Allinge 68 y. 
Matti. Dahl, Sandkaas. 

Søndag Kl. 8. 

›isfalt. 
Folkeskuespil i 	Akter 

fra Storbyens Dyb. 
Forbudt for Børn. 

911/99W-1116.8191141165  
92~111111~~~18161111~1~ 

Hasle Bioqrafloreeillq • 
afholder Forestilling forstkoni- 

mende Søndag Kl. 8. 
Stort glimrende Program. 

so 	 • 

Ogsaa aabent om Søndagen 
- Fotografering i private 

Hjem paa hver Tid som øn-
skes, ring paa Hasle 66. 

• • 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben er 
strengt forbudt paa „Gadely" i 
Olsker. Jagende Hunde vil blive 
skudt. 

Al Jagt 
paa Vangeværket samt Vakl. Sø-
rensens og Hammershus Jorder 
er strengt forbudt. 

De jagtberettigede. 

Jagten aflyses 
paa Pedersborg  i Klemensker. 

Brugt Symaskine 
til Salg 30 Kr. kontant. 

Anvises Malmgren, Allinge. 

Bilkørsel 
med 4-5 Personers Vogn. 

Chr. Mortensen, Thorsminde 
Tlf. Klemens n. 29. 

••■•■•■■•■•■■••••~Ner 

En Græsfrø-Halmstak 
sælges 	E. J. Andersen, Sandvig. 

Tlf. 3. 

Mildre brugt Mablemeel 
sælges langt under Værdien. 

Bladets Kontor anviser. 

Frelsens Hærs Høstfest 
Dukken blev vundet paa Nr. 1. 

Udsalg 
i Sandvig Missionshus TORSDAG 
den 17. Oktober Kl. 3. 

Sognepræsten taler. 
Gaver af enhver Art modtages 

med Tak af Syforeningen. 
Alle er velkomne. 

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

EnderrnelgfahrIkrn. Nyk er 

Gode Smalgrise 
er til Salg. 

Brogaard pr. Allinge. 

HB ililsordocisloreaing, 
Foredrag med Lysbilleder af Haj-

skolelærer Kjeldsen TIRSDAG d. 
22. ds. Kl. 7 paa Bendtsens Sal. 

Efter Foredraget festlig Sam-
menkomst. 

Bestyrelsen. 

Allinge hvori 
(IptendnIngehrlende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29, 	Geert nemme. , 

38. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 

I modtager Indskud paa Ind-
laanshog  og  Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni, ni. 

Ny ekstrafin bornholmsk 

Honning 
..Q.Lyster,  

Koloed & Mortensen 
Illtyggefarretning  

crz 

Ligkister og 1, i gt, o j. 

Honning 
Ny bornholmsk Honning er paa 

Lager. 

Kunsthonning 
og 1/2  kg Daaser prima Vare. 

Marmelader 
i løs Vægt. Hindbær-, Æble- og 
blandet Frugtniarniclade. Prima 
Kvaliteter og billige Priser. 

J. B. Larsen. 

Allinge Yeg tvær fi 
anbefales.  

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Kakkelovne 
og Komfurer købes bedst 
og billigst hos 

Andr. Kofod. 
Tlf. Hasle 17. 

Nic.Koefocel 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til hil- 
Ikte Priser. Tlf. Klemens n. 44 s 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Storrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Antnia tonnen Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

~1~1~1111~~111111 

Skot 8). 
Gymnastiksko til Herrer og Da-

mer, Slippers, Morgensko, mange 
forskellige Slags Hjemmesko sæl-
ges meget billigt. 

ifferresko. 
Brunt, Sort og  Lak-, fikse, prene, 
solide, moderne, sælges her til en 
saa lav Pris, at ingen behøver at 
sige: Skotøj er dyrt. 

Xltedesko 
af Plys og Klæde, syet saa de ikke 
flosser ved Saalen, naar de bliver 
brugt, sælges til stnaa Priser. 

Raagummisko. 
En pæn, god, solid Sko til Her-

rer, Damer og Børn haves paa 
Lager og sælges til en meget lav 
Pris. 

9ummistevler. 
todrik U. S. A. er en stærk, so-
lid Støvle. Faas i flere Farver og 
Faconer og købes hos mig med 
stor Fordel. 

En Afdeling Støvler sælges for 
Kr. 9,15 pr. Par, 

L. Larsen, 
Tr:i.skoningl-r, Allinge. 

1111~~■~11 

Fest- & Brudegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

• 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. H as le 35. 

Anchiovis i Daaser 
Nedlagt i almindelig S. ures  

turtimersath, 

Gaffelbidder I Daner 
Dildsauce, 

Tomatsauce, osterssauce 

Fyrmestersild i Daaser 
med Logsauce. 

Sardiner 
i prima Kvaliteter i Olie og  Tomat 
til forskellige Priser. 

En vældig lin Sardin i Olie 
med 8----9 Fisk i Dansen sælges 
1 ,u• 55 Øre. 

Hummer 
I!, og  I s Danser er for Tiden 

meget billige. 

Krabber, Heler, Tininfisk, 
Kogt fersk Laks og Røget Laks 

i Skiver i 1/1  og 1 /, Daaser. 

Kaviar 
i Daaser russisk og  svensk. 

J. B. Larsen, Allinge. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling  I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 N1drs Opsigelse 	4.5 pet, p. a 
Sparelicassevilkaar 	4 	- 

Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 
11144••••••••• «ø • ••••■••• ••••••• 6,‘ 

Damekjoler 
Ny Sending lige hjernkuni-

men. Rundskaarne Flejlskjo-
ler fra 17,85. - Fikse uldne 
Kjoler 11,55-1285. 

Virkelig udenfor al Konkur-
rence! 

Damefrakker og Ulsters, 
Damestørrelse ni. stor Krave 
fra 26,50. Elegante silkeforede 
Modeller altid paa Lager, saa-
velsom jævne Fruefrakker i 
største Størrelse. 
Stort Salg og smaa Priser. 

Moderne mønstrede og ens-
farvede Fløjler -- Aarets store 
Mode - og et særligt Udvalg 
i hel- og halvuldne Kjoletojer 
(fine heluldne fra 2,65, tæt-
nede fra 98 Ore) staar til De-
res Disposition og fremvises 
uden Købetvang med et Smil, 

Moderne Damekraver med 
og uden Manchetter i glim-
rende Udvalg. Skindbesætning 
og Plyskanter fra 1,18 pr. ni. • 

Store Damekitler uden .Er- 

a  mer 2,95. 

Manufakturhuset 
H'ASLE 

f&•••••••••••••••••~••••■•......../ 

Johanne dansen 
VietnalieforretnIng  

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Slagterieis insalg,  

4Ir tografen•  Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Moibrad 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg, 

»Ins. Serv~n. Tlf. 

o Bergbagen Hasle ° • 

Fotografisk-Atelier 

teint pulveriseret, letopløselig 

98Tiningskalk ventes 
under Losning. Prisen er billig, Kr. 15;50 pr. 1000 kg. 

Produkten. 

Smag Produkleos 
Den er finest og hvidest, og Prisen er dog billig. 

BRØDRENE ANKIIJR, HASLE 
jlERN8TOBERI d MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

I Million Ihner 
kan ingen vinde, men 

12000 Kr. for I Kr. 30 Øre 

kan de faa i Gevinst ved at 
købe en Lodseddel hos 

aut. Kollektør 

Johs. barsen 
Barber Sr Frisør 

Tlf. 53. 	Allinge 	Tlf. 53. 

Største Gevinst i Serien 

80,000 1(!loper 
Sedler sendes overalt. 

har ligiket mullagi 
Dags Dato aabner undertegnede en blandet 

Forretning i Klemensker. 
Jeg skal gøre mig Umage for altid at have 

de almindelige daglige Ting hjemme til saa smaa 

Priser som muligt. 
Forretningen anbefaler sig med - foruden 

alm. Kolonial - dansk Trikotage og dansk 
Arbejdstøj. 

Gode Varer til Prisen. 

Samuelsen, Klemensker. 



Møllers  Bogbinderi  
Til. 466. 	Chr. Diderilimen, Runnet. 	TIL 446. 

Indbinding al Beger. — Protokolfabrik. -- Papirvarer. 
L KL Arbejde. — Rimelige Priser. 	'ledig Leveriag. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og o-ti ,torste Forbtngerit. 

Jens Ytansen i 
har det største Lager og Udvalg i Drenge-og IRrerr-RIzednia-

, ger. Stortrøjer, [liter*, 0%erfraltker, Regnfrakker, 
notorjakker, Arbejtil.jakker. Trate ng 1111elekleed.sr samt 
Fl«kerbenkileder og Olietøj. 	-- Stort Udvalg i Klæde, 
Kjoletoj, Routnidataj, 1.terreder, Dynetaj, Fjer, Tæpper. 

Altid størsfe Lager af prima Trikotage og garn. 
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 

Xcempe6yen New .Worfi. 

Nedenstaaende Opgave løses, 
idet man 1 de tomme Rubrikker 
over Tallene skriver et Bogstav, 
saaledes at disse efterhaanden dan-
ner de Ord, der er stille? i Opga-
ven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men 
derimod griber de enkelte Opgaver 
ind i hinanden, saaledes at Slut-
ningen paa hvert Ord danner Be-
gyndelsen paa det næste. 

I Maj 1624 landede de første hollandske Emigranter, efter en lang 
og farefuld Rejse, i Amerika og opførte deres Nybyggerboliger i Nær-
heden af MannhAttan — der hvor nu en af Verden største og ejen-
dommeligste Byer har rejst sig. 

Vi skal ikke her komme ind paa en Skildring af Kæmpebyens Vækst 
fra en Samling sprete og usle Hollænderhytter til nu, da den er den 
imponerende Skyskraberby med Verdens største Forretningsbygninger 
og Verdens fleste Milliardærpalæer, men nøjes med at bringe hos-
staaende Billeder, der viser en Gruppe hollandske Emigranter samt et 
Panorama fra Sydspidsen af ManhAttan, hvor den lave Bygning i For-
grunden er Raadhuset og Skyskraberne i Baggrunden er Municipal-
bygningen, hvor Raadhusets Kontorer har deres Plads. 

Opgave Nr. 29. 
1-2. Betegnelse fur Tonesyste-

met, tillige et svensk Ord, 
der ikke betyder inde. 

2-6. En giftig Plante, der har 
mange Tilbedere. 

5-9. En Ting, der ofte snurrer 
rundt, men ogsaa ofte el 
fast medens noget løber rundt 
om den. 

7-10. Bruges til Trækdyr. 
9-11. Er grimt at ælte i. 
10-13. Udtryk, der betyder altsag 
12-15. Ufrugtbar. 
13-17. Findes i Skoven ved Ef-

teraarstid. 
16-19. En Kone, der er bleven 

alene. 
18-23. Den højeste Rang her paa 

Jorden. 
21-27. Russisk Navn. 
26-34. Oprører, 
32-35. Pigenavn. 
35-3. Almindelig Betegnelse for 

et moderne Køretøj, 
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seilfir 	Niirtilwohoito 
hver Uge! 

Husk derfor.  paa os, naar De 
har et eller andet at avertere. 

Nordbornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Smaa Annoncer hedes saavidt 
muligt betalt ved Indleveringen. 

Sager De eo Llysleilsogerskel  
fint bett gamle 	tille frelnd,Dllfier 'Te 
Vlbgattg ourr Zetd tfienbuill fad:mut, 
bar Te funbet et 43nr @citoUlter, flat 
qer urere putitiR Wlube efter 2/34 bnr 
Te greaturer til enig etter nit Te. 
!abe fanbattne, Ilar Tf land nye V3n-
rer tjim, pante:10er Te Tem lefinrati-
otter,fjor Te fladet ell Itt) urretning 
tpurban flat aou fan fan bet nt pibe, 
tpin Te ilfe nuerterer i bet tolab, font 

nirbelig Itefett. 

taleli af alle i 9torbre benet) ug er 

herfor et fortrinligt Vbinoncelltab. 

Skub Terd 2tationcer til „9?orb. 
burnhulat", Zeltion ?lffiliee 74. 

Find 
de 

sa rn men- 
'lettede 

Ord! 

1. Del ældste Hus i New York. - 2. Havnen ined Frihedstatuen. 

j)e t'oerterencle 
anmeelt.,s helligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket or den 
billigste eg bekvemmeste Itlaade. Alle 'udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Pestbeviset. 

Udsalg af 

Bing & Grøndahls Porcelæn 
Fra 2. Oktober til 2. November sælges Il. Sort til 

Fabrikens ekstra billige Pris. 13estillin;:ier ekspederes omg. 
og maa indgives hurtigst, da dette Tilbud jo kun er gæl-
dende denne korte Tid. 

Produkten. 
11101111111~111111111~1 

Det største og bedste 
Udvalg i færdige Herreklæder 

til alle Priser. 

Habitter og Ulstre. 
Vi har i Aar et stort Lager i Ulstre - ogsaa ill Drenge 

og ganske unge Mænd. 
Det er meget moderne med Ulstre. 

Vi har Klædninger 
i arie Størrelser — ligefra 	mindste til de tdørste - og 

Priser fra 38 Kr. 

Vort jernstær ke ArbejdstOj 
bringes i Erindring. - Overal, fra 3,35 til 4,30. 

Andreas Thomsen. 
Kakkelovne 
er paa Lager i stort Udvalg 

og anbefales til billigste 

Priser. 

Runde Magasinovne 
med Kogeindretning øre me-
get solide og brændselsbe-
sparende med lodrette Træk-
kanaler og tæt satnmenslebne 
False og Døre. 

Firkant. Magasinovne 
føres i mange Typer og alle 
Størrelser. 

Salonovne i smuk Fornik-
ling og Pladekappe. Giver 
en behagelig Varme og er 
yderst lette at holde smukke 

Emaljerede Ovne 
ol; Kamiller er smukt emal- 
jerede og eu Pryd for Stuen. 

Komfurer i alle Størrelser, bedste og stærke-
ste Konstruktion. 

Gasategeovne, Gasapparater, Petroleumsovns, 
Rør,§StenZLer,:Ovnkit og:Reservedele. 

SKANDINAVIEN 

'Eneste direkte Ruter fra København tit New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. _.. Familier med tilstraukkelig Kapital 

saint unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 
citer Ankomsten. Alle Oplysninger fra Passage r- 

A I ile:, 	.„ 	• 	NYTORV 8, København K., eller boy: 

Qhlgitt. Reiffer, %emir, 	opte. 	82eKo, fkbe. $eterjeli, Seende, 
V3egte, 	 &legraj $. Yfnter $ouljen, Zn4It, 


