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Ansvaret 
tor en eventuel Krig 

Et frygteligt Ansvar hviler paa 
de Statsmænd og Politikere, der 
i disse Dage leder de storpolitiske 
Forhandlinger, af hVis Forløb 
det afhænger, om vor Verdens-
del skal udsættes for en ny Stor-
krig med alle dens Rædsler og 
Ulykker, eller det skal lykkes 
endnu4' en Gang at sikre Freden. 

Fra 1914 ved man, at det ikke 
altid er Eftergivenhed, der brin-
ger de fredelige Resultater. I de 
bevægede Julidage bøjede Serbi-
en sig for det meget ydmygende 
Krav, der blev stillet af Østrig-
Ungai n, og England firede Gang 
efter Gang overfor Tyskland, men 
Verdenskrigen korn alligevel. 
Havde den engelske Regering i 
Stedet fra første Færd klart og 
tydeligt tilkendegivet, at England 
vilde staa Last og Brast med 
Frankrig, saafremt den tyske 
Kejser trak Sværdet, er det sand-
synligt, at Krigen var blevet und-
gaaet, fordi enhver Tysker ved, 
hvor farlig en Modstander det 
britiske Rige er under et krige-
risk Opgør. 

Netop ud fra Verdenskrigens 
Erfaringer maatte man være be-
tænkelig ved, at England og 
Frankrig under den ezekkoslo-
vakiske Krise atter og atter gjor-
de Hitler Indrømmelser, som gik 
ud over Ret og Rimelighed. Det 
viste sig jo ogsaa, at det kun 
førte til, at den tyske Appetit 
blev skærpet, og at Hitler i Go-
desberg fremsatte Krav, som hver-
ken England eller Frankrig 
kunde akceptere. Regeringerne 
i Londen og Paris søger nu at 
indhente, hvad de forsømte 
første Omgang, og forhaabentlig  

er det ikke for sent. 
Frankrig og England kan ikke 

gaa i en Krig for at forhindre. 
at et stort nationalt Mindretal i 
Czekkoslovakiet opnaar en ret-
færdig Ordning. Det vilde være 
at modsætte sig den Folkenes 
Selvbestemmelsesret, som de to 
Lande hævder som Princip. Men 
Regeringerne i London og Paris 
kunde og burde sikre, at ogsaa 
det nationale Flertal i Czekko-
slovakiet faar en retfærdig Be-
handling, og det sker ikke ved 
at imødekomme de tyske Krav, 
saaledes som de er udformet i 
Hitlers Memorandum fra Godes-
berg. 

Efter den nu offentliggjorte 
fransk-engelske Plan, som Rege-
ringerne i Paris og London fak-
tisk tvang Prag-Regeringen til at 
akceptere, skulde de czekkoslo-
vakiske Omraader, der har over 
50 pCt. sudetertyske Indbyggere, 
overdrages til Tyskland uden 
Afstemmning. Der skulde dog 
forhandles om Grænseregulering, 
hvor Forholdene gjorde det nød-
vendigt, og Reguleringen skulde 
gennemføres af en international 
Kommission, i hvilken Prag-Re-
geringen er repræsenteret. Til 
Gengæld for denne Afstaaelse, der 
vilde medføre væsentlige.  Ændri n. 
ger i Statens Forhold, skulde 
Czekkoslovakiet have Garantier 
for Landets fremtidige Sikkerhed, 
Herom hedder det i den fransk 
engelske Plan : „En generel in-
ternational Garanti, der sikrer 
Czekkoslovakiets Uafhængighed 
mod ethvert tænkelig Angreb, 
skal tilvejebringes . gennem en 
Plan, som skal træde i Stedet 
for de bestaaende Gensidigheds-
traktater af militær Art. Den bri-
tiske Regering tilkendegiver sin 
Villighed til at deltage i denne 
internationale Garanti af den 

Nordbornholm 
kommgx 

Med dette Nummer paabegyndes atter 
Udsendelsen af „Nordbornholm", som uden 
Tvivl har været savnet i den Tid, der er 
gaaet, siden Bladet i Juli Kvartal ophørte 
at udkomme. 

Det nye „Nordbornholm" har vi ladet 
fremkomme i en ny Skikkelse med et min-
dre Format og dobbelt Sideantal. Vi haa-
ber, at dette vil falde i Læsernes Smag, 
ligesom det er Redaktionens Ønske at gøre 
Bladet saa læseværdigt som muligt ved at 
bringe de lokale Nyheder, som har Interesse 
og de Oplysninger, det nordbornholmske 
Publikum kan drage Nytte af. 

Oplaget er udvidet fra 1682 til 2880 Ek-
semplarer, idet vi har medtaget Hasle By 
og alle Landdistrikter samt hele Klemen-
sker Postdistrikt. Desuden er Bladet anmeldt 
til ca. 100 Husstande i Gudhjem og Mel-
sted. Fra nu af bliver Nordbornholm uddelt 
gratis til hver eneste Husstand paa hele 
Nordspidsen af Bornholm, og vi haaber, at 
det vil kunne skabe det Bindeled mellem 
Køber og Sælger, som vi har manglet, sam-
tidig med at Bladet bringer den ugentlige 
Portion lokalt Stof, som interesserer det 
store Publikum. 

Her kan Læserne selv være medhjæl-
pende til at gøre Bladet læseværdigt. Har 
De en Nyhed fra Deres Bekendtskabskreds, 
deltager De i Foreningslivet eller oplever 
De noget usædvanligt, saa lad os det vide. 
Et godt. Samarbejde mellem Læser og Re-
daktion vil uden Tvivl blive frugtbringende 
i Tiden, der kommer. 

Red. 

Nordbornholm 
vil herefter udkomme hver Fredag. Annoncer og Stof 
skal være Redaktionen i Hænde senest Onsdag Middag. 
Redaktion & Annoncer: Axel Mauritsen, Tlf. All. 142 
Tryk & Eksp.: Gornitzkas Bogtrykkeri, Tlf. All. 74 



NORDBORNHOLM — Side 2 

czekkiske Stats nye Grænser mod 
et ikke provokeret Angreb." 

Det var beklageligt, at Frank-
rig og England dermed svigtede 
Folkeafstemningen som den na-
turlige Rettesnor, men de mente 
at maatte gøre Hitler denne Ind-
rømmelse, og til Gengæld lovede 
de altsaa at garantere Czekko-
slovakiets nye Grænser. 

Under et voldsomt fransk-en-
gelsk Pres akcepterede Prag-Re-
geringen denne Plan, men det 
viste sig til ingen Nytte. Da 
Chamberlain kom til Godesberg 
med Planen, mødte Hitler med 
nye Krav, og de var af en saa-
dan Beskaffenhed, at den briti-
ske Premierminister maatte af-
bryde Forhandlingerne og rejse 
hjem for igen at tale med sine 
engelske og franske Kolleger- 

Hvor vidtgaaende de nye tyske 
Krav er, faar man først nu Klar-
hed over, efter at Hitlers Memo-
randum er offentliggjort. Det vi-
ser sig, at Tyskerne straks vil 
besætte ikke blot de sudetertyske 
Omraader, hvor der maa regnes 
med tysk Flertal, men tillige Om-
raader med en saa blandet Be-
folkning, at der skal afholdes 
Folkeafstemning. Det vil selvsagt 
give de tyske Tropper Mulighed 
for at paavirke den senere Fol-
keafstemning, og naar det tilmed 
forlanges, at alle, der er født i 
i de paagældende Omraader el-
ler har været bosiddende dk. 
den 28. Oktober 1918, skal kun-
ne deltage i Afstemningen, saa 
ved man, at der er Rum for 
megen Uretfærdighed. Vi Danske, 
der var Vidne til Invasionen al 
ty'ske Embedsmænd og deres 

Børn under Afstemningen i Sles-
vig, har Betingelser for at for-
stag dette. Efter saadanne Regler 
vil Afstemningen næppe blive 
retfærdig. 

Dertil kommer, at de Omraa-
der, som de tyske Tropper vil 
besætte, omfatter Dele af de 
czekkiske Forsvarsværkers Ho-
vedlinie, saaledes at den ampu-
terede Stat bliver forsvarsløs. 
Og da der i det tyske Memoran-
dum ikke er Tale om, at Tysk-
land vil deltage i den af England-
Yrankrig omtalte Garanti for 
Czekkoslovakiet, er det naturligt, 
at Regeringen i Prag afviste det-
te Memorandum, saa meget mere 
som Bøhmens Enhed ødelægges 
ogsaa økonomisk. 

Prag-Regeringen maatte afvise 
Hitlers nye Krav, hvis den ikke 
vilde prisgive Landets Uafhæn-
gighed, og nu sluttede Frankrig 
op bag sine Allierede. Derefter 
fulgte den fransk-engelske Rege-
rings-Konference i London, hvor-
fra Chamberlain sendte Hitler 
»en personlig Meddelelse«. Sam-
tidig har Præsident Roosevelt 
sendt Hitler og Benes et Tele-
gram, hvori han indtrængende 
opfordrer til ikke at afbryde 
Forhandlingerne, men »søge en 
Løsning paa de svævende Spørgs-
maal ved fredelige, redelige og 
positive Midler.« 

Det er først og sidst en Appel 
til Hitler. Nu er det ham,  der 
staar med det største Ansvar for 
Krig og Fred. Berliner Telegram-
merne tydede ogsaa paa fortsat 
Forhandlingsvilje, idet de forsik-
rede, at Tyskland ikke nærer 

(Fortsættes Side 9) 

i Elverhøj-Kroen 
spiller P. Kofoeds Trio 

hver Søndag Eftermiddag 

Hyggelige Lokaler — Centralvarme 

Restpartier 
af Lærredsfodtøj 

til Damer, Herrer og Børn, i alle Numre, 
udsælges minus 25 pCt. RABAT.  

Xxet ffogensen, !Tejn 

Et Tryk paa Knappen... 
og en Verden af Vellyd strømmer ud i.Stuen! 

saaledes er den nye B&O Radio 
Kom ind, se og hør de sidste Modeller 

Cykler og Symaskiner — billige Priser. 
Reparationer udføres hurtigt og billigt. 

Emil Markussen Brøndstræde I, Allinge 

Sod 2yttefiandel tilSydes! 

Alle Slags terre, sunde Kornvarer 
afregnes til højeste Dagspris, naar der gøres 
Indkøb — ligemeget om det er 

Manufakturvarer; Butiksvarer, Brædder, 
Foderstoffer og lign. 

Vi vil gerne gøre alle Kunder tilfredse. 

Nordlandets Handelshus 
FORENINGER 

kan benytte NORDBORNHOLM, 
da Bladet kommer i hvert H j em 

Nye Varer af Høst 1938 

Bedste Bageri-Flormel, prima Hush. 
Flormel, Rugsigtemel, groft Rugmel. 

Nye Byggryn, nye Kogeærter 
st. og smaa, extra letkogende. 

Nye smaa Priser - og vi bytter med Korn 

Nordlandets Handelshus 

NORDBORNHOLMS KINO 
Fredag, Lørdag, Søndag Kl. 20 

Man vrider sig af Latter 	det 
vanvittig morsomme svenske

over  
Lystspil Dell skue Familie  

med Carl Baroklind, Karin Ekelund, Aino Taube. Glem alt mens De ser og ler. 
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bør De i Aar i egen Interesse prøve hos mig. 	0° 
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Efteraarshabitten 
og Vinterfrakken 

Stof paa Lager. Stor Prøvekollektion. 

TEJN  — Telf. Allinge 106 v 
Reparationer, Rensning og Presning udf. godt og billigt. Kun mod Kontant 
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Axel Jensen's Skræderi 



Køb Uret 
til Konfirmationen 

hos Conrad Hansen 
som har de sidste Nyheder 
i bedste og smukkeste Ud-
førelse — samt meget stort 
Udvalg i. 

Guld-, Sølv-, Plet-, Nikkel-, 
Alabast- og Bronce-Varer. 

Allinge Ur- 
og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 
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Kaminer-Kakkelovne -Komfurer 
Alle Reservedele, Riste m. tn. ni. Billigst og bedst - - - kub det i 9rodukten! 

Fra Uge til Uge 

ti 

8fteraaret staar 
allerede for deren... 

11111111111~~1,11110111~ 

(116Gt4  
Teknisk Skole 
havde Tirsdag Aften Indmeldel-
se for Vinterens Kursus. 56 Ele-
ver meldte sig denne Aften og 
antagelig kommer endnu nogle. 
til. Skolegangen begynder paa 
Mandag og Tidspunktet er frem-
tidig af Hensyn til Handelsfol-
kene fremskudt til Kl. 18,15. 

Skak. 
Vinteren nærmer sig og Skak-

spillerne begynder at finde Bræd-
tet og Brikkerne frem. — Dette 
interessante Spil burde have langt 
flere Udøvere her paa Nordlan-
det og Skakklubben for Allinge-
Sandvig afholder paa Mandag 
sin aarlige Generalforsamling, 
hvor nye Interesserede kan mel-
de sig for at være med i Vinter-
ens interessante Spilleaftener. 

Se Annoncen. 

Konfirmation paa Søndag. 
Paa Søndag konfirmeres i Al-

linge Kirke 8 Piger og 10 Drenge. 
Endvidere konfirmeres i Rønne 
Kirke 1 Pige og 4 Drenge hjem-
mehørende i Allinge-Sandvig; 
det er Elever, som gaar paa 
Statskolen og derfor har ganet 
til Forberedelse i Rønne. 

40 Aars Jubilæum i Stilhed 
En af Allinges kendte Forret-

ningsfolk, Købmand P. C. Holm, 
kunde den 20. September fejre 
sit 40 Aars Forretningsjubilæum. 
Efter Herr Holms eget ønske blev 
Dagen fejret i Stilhed, og ikke 
en Gang hans nærmeste Kolle-
ger i Byen vidste noget om den-
ne Begivenhed. 

Købmand Holm begyndte den 
20. September 1898 sin Forret-
ning samme Sted hvor den nu 
ligger, og op gennem Aarerne har 
Hr. Holm forstaaet at oparbejde 
den til at blive en af Byens stør-
ste. — Han har skabt sig en tro-
fast Kundekreds og' ved sit altid 
beskedne og elskværdige Væsen-
vundet sig mange Venner i By  

og paa Land. 
Vi ønsker hjertelig til Lykke. 

Dødsfald. 
Syerske Mathilde Larsen, Søn-

dergade, Allinge, er Tirsdag Mor-
pludselig 4aaet ved Døden uden 
forudgaaende Sygdom. 

Nordbordholms Kino 
bringer denne Gang atter et af de 
her saa populære svenske Styk-
ker, nemlig Gunnar Widegren's 
Lystspil: „Den skøre Familie". De 
saa sikkert denne Forfatters ud-
mærkede Film forleden Dag: Pjusk, 
det er mig, og efter Hovedstads-
bladenes Anmeldelser skulde den-
ne Film næsten overgaa den første 
Succes. Handlingen foregaar i den 
brave Kommandørkaptajns Hjem, 
hvor hans to Døtre gør Hjemmet 
til en hel Karrussel. Døtrene ud-
sætter Faderen for de mest pud-
sige Situationer, og han selv er 
ved at falde i Kløerne paa en gif-
tesyg Enke, og da han slipper 
heldigt ud af dette, roder han sig 
straks ind i en ny. 

Filtnen er sat op med vaagen 
Sans for Dagens Humor, og det 
vrimler med ægte svensk Vid og 
Masser af pudsige Indfald. 

Rø. 
Paa Søndag er der Konfirma-

tion i Rø Kirke Kl. 9,30. Der kon-
firmeres 3 Drenge og 5 Piger. 

Klemensker 
Kirke har Konfirmation samt Høst-
prædiken paa Søndag Kl. 9,30 

Rutsker og Olsker. 
Ingen Gudstjeneste paa Søndag. 

Prima 
har Byens bedste Kaffe 

--- den bør DE 
ogsaa prøve! 

Alt i Kolonial 

Man er allerede begyndt 
at tænke paa de nyeste 
Efteraarsmoder — - 

Hvad vil Efteraaret brin-
ge af Nyt i Frakker, Kjo-
ler, uldne Kjolestoffer og 
Silkestoffer, og i alle de 
mange fikse Ting som 
Handsker, Tørklæder og 
Kraver — det, der netop 
sætter Prikken over i'et, 
naar man vil være rigtig 
fiks ! 

Alle de nye, moderne Efteraarsvarer er snart 
hjemme; kom indenfor og lad os fremvise de 
nye Moder for Dem. 

Vi har det store Udvalg, 
de gode Varer, den billige Pris. 

Yritz Seuscfi 
Allinge - Telf. 5 

Leverandør til Varelotteriet og Landbrugslotteriet 

Den fineste fine Klipfisk 	køb det i grodukten! 



Gpr >Jerne 

Moderne stribede og  ternede 
Gardiner i stort Udvalg  
til Priser fra I Kr. pr. Meter. 

Smukke Dekorationsstoffer 
prima Kvalitet 
Kr. 4,50 - 5,00 - 5,75 pr. Meter. 

I 
Vestergade - Allinge - Tlf. 104 	I 
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Lad os vise Dem vort store Udvalg. 

Nordlandets Handelshus 

PROTOKOLFABRIK 	

Chr. Dideriksen 
Z Tornegade 10 — Rønne — Telefon 865 
ry 

Indbinding af Bøger og Protokoller 
0 
	1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering 

N. B. Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Det bedste 
godt 

naar de, skal købes 

Brændsel til Ovnen. 

DeAPJA.• 

-køb det i 
PRODUKTEN 

111414~4~~~1~••••••••••••••••••01~111~419 

9aa 8fteraaret i 9lZode 
med et Par nye Sko fra 

Carl Larsen 

Radio 
Hør Sæsonens nye Modeller 

Gode Betalings-Vilkaar 
1. Klasses Reparationsværksted 

William Lind 
exam. Radiotekniker 

Lys - Kraft 
Varme 

Tilbud og Overslag uden Beregn. 

S. Aa. Andersen 
aut. Installatør 

Stort Udvalg i Lamper, Lysekroner og Pergamentskærme 

ALLINGE RADIO FOR R E TN I N G 
Nørregade 8 
	

TH. Allinge 95 
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Fortsat fra Side 2. 

Hensigter mod Czekkoslovakiet 
og dets nye Omraade, og det 
staar Prag Regeringen frit tor at 
anlægge nye Befæstninger. Om 
Garantien for Czekkoslovakiets 
Grænser hedder det, at Tyskland 
ikke kan garantere de n u v æ-
r ende Grænser mod Polen og 
Il ngarn. 

Det lyder fredeligt. Og i Virke-
ligheden vilde det være uforstaa-
eligt,om Hitler lader det komme 
til Krig for at gennemtrumfe en 
Grænseflytning, der bliver en ny 
Uretfærdighed. For Tyskland kan 
en saadan Krig blive meget ri-
sikabel, fordi det igen svejser sine 
Modstandere sammen til en Ver-
den af Fjender, og under et saa-
dant Opgør kan selv Diktaturet 
komme ud for Overraskelser. 

(Jyllandeposten) 

allinge Badestrand. 
De sidste Aars Oprensning og 

Udbedring af Badestranden ved 
Næs har medført at denne i Sæ-
sonen benyttes al et stadigt sti-
gende Antal Badegæster, saa de 
stedlige Hoteller og Pensionater 
vistnok er godt tilfreds med de 
opnaaede Resultater. Ogsaa By-
ens Borgere deltager i det sunde 
og fornøjelige Badeliv, og Børnene 
har her fundet en herlig Tumle-
plads. 

Det Udvalg, som for nogle Aar 
siden valgtes for at undersøge Be-
tingelserne for bedre Badestrand 
ved Næs, og som har forestaaet 
Udbedringen, henvendte sig i For-
aaret atter til Byraadet og frem-
kom med forskellige Forslag, som 
det overlod Gade- og Vejudvalget 
at tage Stilling til. Nogen For-
handling kom dog ikke istand, da 
flere af Medlemmerne var stærkt 
optaget af andet Arbejde og Sæ-
sonen allerede saa nær _forestaa-
ende, at der ikke blev Tid til mere  

omfattende Arbejder. Udvalgets 
Formand, Hr. Jørgen Jørgensen, 
gav dog underhaanden Tilladelse 
til at det paabegyndte Stykke 
Strandvej Nord for Badestranden 
maatte udbedres. 

En Soppedam tit de mindste 
Børn og andre smaa Forbedringer 
er udført i Sommerens Løb, og 
forhaabentlig lykkes det ved For-
handling med Gade- og Vejudval-
get at faa Byraadet interesseret, 
saa næste Aars Badesæson kan 
opvise endnu bedre Resultater, thi 
det viser sig jo at Benyttelsen af 
Ladestranden Aar efter Aar for-
øges, saa det særlig kniber med 
Plads til Udspring fra Platformen 
i den smalle Rende. Et lignende 
Fundament længere ude er derfor 
i høj Grad paakrævet. Det er og-
saa vort Haab at der kan. blive 
Read til en Springvippe og en 
mindre Rutsjebane af lignende 
Konstruktion som dem, man nu 
ser anbragt overalt i Københavns 
Parker og paa Legepladser. 

Udvalget til Badestrandens Be-
varelse ser gerne, at et stort An-
tal af Byens Borgere melder sig 
ind i Foreningen D. B. V. — Det 
aarlige Kontingent er kun 1 Kr., 
og De støtter en god Sag. Selv-
følgelig modtages gerne større 
Beløb, Pengene gaar jo til et godt 
Formaal, og det er at ønske at 
Ungdommen i stort Antal melder 
sig ind og fremsætter deres For-
slag paa den kommende General-
forsamling. 

Indmeldelse sker gennem For-
eningens Kasserer, Postm. Chri-
stensen, eller til et af de andre 
Bestyrelsesmedlemmer. 

Otto Gornitzka. 

Takke-Annoncer 

koster kun 2 Kr. i 

NORDBORNHOLM 



ALMLNDELIGT PANSR 
VARE Et INKISTRILOTFERI 

Varmt Vintertøj 
til Børnene eller andre gode dan- 
ske Varer kan vindes i 1. Trækning 

for kun 1 Kr. 30 øre. 
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Gødningskalk 
iFlLereebeLtadanf  Ladninger vTeindt.e.s. " køb det i grodukten! 

fi 

Værelser  
Værelse søges 

af rolig enligstillet Mand snarest. 
Bladets Kontor anviser 

Møbleret Værelse 
til Leje straks. 

Havnegade 3a, Allinge 

Plads tilbydes 	II 

En flink Stuepige 
søges til 1. Nov. Henvendelse til 

Fru N. Stender, 
Ladegaard, Klemensker. 

En ung Pige søges 
Klemens Kro. 

Foreninger 	111 

Skak-Klubben 
Generalforsamling afholdes Man-
dag den 3. Oktober Kl. 20 paa 
Hotel Allinge. 
Nye Medlemmer optages samme 
Aften. 

Bestyrelsen 

Forskelligt 

Jagten aflyses 
paa Habbedam 

og Julius Stenbergs Jorder. 
1•0■10•71i71.1.»,111.•eal«01■01-aS 	 11.1.1.•tar-JK.11  

Jagten aflyses 
paa Georg Olsens Jorder i Ro. 

ØSTRE MØLLES Hønsefoder 
Ægproduktionen kan blive en ren-
tabel Forretning, naar der bruges 
et godt Foder. Mange Fjerkræ-
holdere er bleven overbevist her-
om ved Brugen af „østre Mølles 
Hønsefoder " 

Fornyelsen slutter 5. Oktober, 

Salget 17. Oktober. 

Trækning 18.-19. Oktober. 

VARELOTTERIET 
Kollektion: Frøken Olga Kofoed 

Telefoncentralen - Allinge 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 1. Trækning slut-
ter Onsdag d. 5. Okt. og Salget 
Mandag d. 17. Okt. 
Ledige Lodsedler er til Salg -
Fornyelses- og Salgspris 130 Øre. 

I. B. Larsen. 

Køb og Salg 	111 

Ledekøer og Kvier 
købes til gode Priser. 

Axel Frederiksen 
Tlf. Allinge 25 

Ridestøvler 
Træskostøvler 

Gummistøvler 
fra Lager i stort Udvalg 

Billige Priser 

Træskomager Larsen, Allinge 

God .Kommode 
15 Kr. 2 Servanter uden Plade 
12 Kr. Stk. Pæn Gyngestol 20 Kr. 
Vandstel 3 Kr. Rdt. Jernbord 3Kr. 

Jensen, Vestergade 28, Allinge 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Ised1C?

idid  4111~111~IIII~ 

Er Dynen tung 

og Fjerene falder til Si-

derne, kan den blive let 

og behagelig ved at lade 

Fjerene damprense. 

De gamle Fjer 

bliver som nye. 

Vil De have et nyt Vaar 

syet med 4 eller 5 Kana-

ler,da udfører vi Syningen, 

og vi har Stofferne dertil, 

lige fra de fine lette Dun-

cambric, det lidt sværere 

til 1/2  Dun og de kraftige 

til Fjer. 

Overdyner 
Underdyner 

Puder o g Barnedyner 

Alt leveres rn. fuld Garanti 

Fritz Reusch 
Allinge - Telefon 5 

Fruekjoler 
og Frakker 

Altid Lager i store Størr. 

Yritz Neusefi 
Allinge - Telt 5 

Strikke-Bogen 1938 
har gode Ideer til Vinterens 
Haandarbejde! 

Vi vil gerne fremvise Varerne! 

Nordlandets Handelshus 

Prøv det, og De vil fra et godt økonomisk 
Resultat. 	 Bil over hele Øen. 

Østre Mulle, Hasle 	Telefon 83. 

	4111SMSWIIIIII1 	 

Ekstrafin ægte Bihonning køb det 9rodukten! 



Lær at køre Sil/ 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. Rø 46 v 

Lad os besørge Deres 

KonfirmatiGns tele rammer! 
Vi skriver og bringer dem gratis ud paa Konfir- 
mationsdagen i Allinge-Sandvig og Olsker. 

fkX121 Yauritsen 
„Kiosken' - Allinge - Telefon 142 

Listen o. Konfirmander er fremlagt. Konfirmation i Olsker d.9.0kt. 

Fra Lager sælger vi: 

Store kraftige Ovnkul 
Store magre Nøddekul 

Kraftige westf. Ovncinders 
Brunkulsbriketter »Union« 

Prima Smaakul 
Prima Smedekul 

til billige, kontante Priser! 

mordlandets Nandelsfius 

Jens Hansen's Nanutaklurforreining 
forer stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og ::engeudstyr. 
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Molskinsben-

klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder Arhejdsskjorter, Manchet-
skjorter. Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Restlageret af Overfrakker, !Stortrøjer og Klæd-
ninger sælges billigt. Uld og strikkede 
Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Landbrugslotteriet 

,Nordbornholm 

udkommer ikke alene i et æn-
dret Format — men ogsaa i et 
betydelig større Oplag. Det ud-
deles i hvert Hjern paa hele 
Nordbornholm 	ogsaa i alle 

Hasle's Postdistrikter! 

Derfor del bedste Blad at avertere il 

Telefon Allinge 742 modtager alle Annoncer 
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Ved Havet 

0, storladne Hav ! 
saa ofte du gav 
af din Rigdom til dem der trænge, 
vi næsten hver Dag 
ser mange Baadelag 
hvis Stævn gennem Bølgerne 

flænge. 

0, mægtige Hav! 
du gemmer Perler og Rav 
som vort Øje aldrig skal skue. 
Jeg elsker ved din Strand 
at se Horisontens Rand 
naar for trang mig bliver ruin 

Stue. 

0, stormfulde Hav! 
saa mangen Sømands Grav; 
du rejser dig tidt i din Vælde. 
Paa Bølgernes Top 
du rejser dig op 
i Skumsprøjt mod Klipper og 

Fjelde. 
J. H. 

leger og liale 
!dadelen Lulofs: „Kuli" 
er en Roman fra Sumatra udkom-
met hos Gyldendal, som fortæller 
om de Indfødtes Liv i disse fjerne 
Egne under europæisk Overherre-
dømme. Forfatterinden har tidli-
gere i sin Roman „Gummi" tegnet 
et Billede af de hvides hektiske 
Liv i det fjerne østen, og det er 
for saa vidt den samme Verden, 
som Forfatterinden nu fører Læ-
serne ind i, men under lidt andre 
Forhold; her ser vi nemlig Østen 
set med de Indfødtes øjne og 
ikke med Europæernes. Det er 
Slavernes, Kuliernes Liv, der skil-
dres med en ung Kulier, Ruki, 
som Bogens Hovedperson. Hans 
Liv blandt Landarbejdere, hans 
Forelskelse og hans Længsel, hans 
medfødte Spillelidenskab — gaar 
ind i dette Billede, som tegnes af 
denne Naturens Søn, der sammen 
med sine Kammerater ved gyldne 
Løfter førtes bort fra det frie 
ubundne Liv til at vaagne op 
som kontraktbundne Slaver paa 
Sumatras Gummiplantager. Og 
Bogen fortæller videre, hvorledes 
de unge Indfødtes Skæbne udvik-
lede sig under disse Forhold; den 
røber et indgaaende Kendskab til 
de Forhold, som danner Bogens 

Ramme, og den er baade fæng-
slende og oplysende. 

Familie Journalen i denne Uge. 
Bliver Fremtidens Skove store 

Plantager med hurtigtvoksende 
Kæmpetræer? Det kunde se stærkt 
ud til det, naar man har læst Ar-
tiklen om dette Emne i denne 
Uges Nummer, og saa viser inter-
essante Fotografier af en Række 
videnskabelige Forsøg endda, at 
det ikke er Fantasi, men Realite-
ter, der her fortælles om. 

Har De nogensinde tænkt Dem, 
at fem moderne Flyvemaskiner 
kunde erstatte een Kæmpedam-
per? Nej sandsynligvis ikke, men 
hør, hvad den berømte Flyverna-
skinekonstruktør Sikorsky fortæl-
ler, saa har De Beviser nok paa, 
at hans Paastand er helt rigtig. 

løvrigt er der fem afsluttede No-
veller i Ugens Nummer og Dyb-
trykstillæg med aktuel Foto-Revy. 

Allinge-Sande. Byraad 
Mødet d. 28. September. 

Dagsordenen bød ikke paa mere 
end 3 Punkter, og det aabne Møde 
blev det korteste, man kan min-
des i lange Tider. 

Fængselshjælpen ansøger om 
Tilskud — henlagdes til Budgetbe-
handlingen. 

Bornholms Amt meddeler, at 
Ministeriet for offentlige Arbejder 
intet har at erindre mod, at et 
Afviserværk ,,Dansk Auto Værn" 
anmeldes til Refusion fra Vejfon-
den ved Arbejder, hvortil der ydes 
Tilskud fra denne. Tages til Ef-
terretning. 
Allinge-Sandvig Samariterforbund 
fik efter Ansøgning bevilget Lo-
kale, Lys og Varme samt 50 Øre 
pr. Time. 

Uden for Dagsordenen vedto-
ges at Snekastning foretages for 
Kommunens Regning, dog ikke 
over et Beløb af 1000 Kr. Over-
stiges dette Beløb udføres Resten 
som Naturalarbejde. 

Dermed var det aabne Møde 
forbi, og Dørene lukkedes. 

De nye Efferaarstnoder 
i Dame- Herre- og Bernefodtoj 
er hjemkommet. 

Kig indenfor og se vort Udvalg! 

Skotøjs-Centralen 
Kirkepladsen, Allinge, Telf. tul 



Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 

Papirhandel 

, Chokolade - Konfekture 
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gen at bringe de lokale Nyheder, 
som maatte forekomme, og vi be-
der herved Læserne selv hjælpe 
os med at gøre Bladet interes-
sant med lokalt Stof. Kender De 
Mærkedage indenfor Deres Be-
kendtskabskreds eller oplever De 
noget, saa tag Telefonen og ring 
til Redaktionen i Allinge (Tlf. 142) 
Vi er taknemmelige for alle Med-
delelser, og vi liaaber, at en saa-
dan Forbindelse mellem Læser 
og Redaktion maa komme Bla-
det og dermed ogsaa Læsekred-
sen til gode. 

Teknisk Skole. 
Indmeldelser til Aftenskolens 

Kursus foregaar paa Mandag Af-
ten Kl. 19 paa Skolen, og allerede 
om Tirsdagen begynder Under-
visningen (Kl. 18). Denne Bestræ-
belse for at dygtiggøre den læ-
rende Ungdom bør omfattes med 
lige stor Interesse af saavel Me-
stre som Lærlinge. En dygtig 
Ungdom bliver engang til dygtige 
Borgere. 

Konfirmation. 
I Hasle Kirke konfirmeres Kl. 10 

paa Søndag 6 Drenge og kun en 
Pige. 

Ugens Humor 

 

  

Saadan er det at ride paa Kameler. 
En Opdagelsesrejsende kom 

hjem fra Afrika og var en Aften 
Gæst hos en rig Købmand. Hu-
sets Søn, der var noget sværme-
risk anlagt, sagde til ham, at det 
var hans højeste Ønske at komme 
til at ride gennem ørkenen paa 
Ryggen af en Kamel. Saadan et 
Ridt maatte jo være meget poe-
tisk. 

,Min kære unge Ven," sagde 
Forskeren, „jeg vil sige Dem, hvor-
dan De kan faa et lille Begreb- om 
Kamelridt og dets Behagelighed. 
Tag De en Kontorstol og skru  

lad 
Vognen køre hen over stenet og 
ujævn Jord. Naar De saa tilmed 
ikke faar noget at spise eller at 
drikke i 24 Timer, saa har De et 
tilnærmelsesvis Begreb om Poe-
sien ved et Kamelridt gennem 
Afrikas Vildnis." 

Hos Frisøren: 
— Skal jeg arrangere en Maa-

neformørkelse, Herr? 
— Hvad mener De? 
— Om jeg skal rede Haaret til-

bage? 

Fruen (til Manden): Var du ikke 
beruset i Gaar? Hvor kan du nægte 
det? Jeg saa jo tydeligt, at du 
gik rundt med Vandkanden og van-
dede Blomsterne paa Linoleums-
tæppet! 

Mon De ved 
a t Danmark er det Land i Ver-

den, der har den største Eks-
port af Smør, 

dansk Smør finder Afsætning 
i ca. 50 forskellige Lande, 

en dansk Ko's daglige Ydelse 
gennemsnitlig andrager 10 kg 
Mælk, svarende til knap 1 
Pund Smør, og 

at en Gennemsnitsdansker spiser 
20 kg Margarine, mens han 
kun spiser 8 kg Smør aarlig. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

Å. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

Kjoletøjet er billigt 
i Aar. Der er. 	Mængde henrivende 
Nyheder fremme nu, og De er velkom-
men til at kigge paa dem u. Købetvang. 

Husk! Vi er Leverandører til begge Lotterier. 
5 pCt. pr. kontant. 

Manufakturhuset 
••••4•4).04›...1511•«OdiCilr.9,294~1~kr).S.5!ø41~0C411ArelKeike400•11 

Kakkelovne 
og Kaminer 

fra L. Lange ct Co. 

Kom ind og tal med os. Vi kan sikkert give 
Dem det Tilbud, der passer Dem. Brugte Ovne 
tages i Bytte. 

Tlf. 17. 	Fa. Andr. Kofod, Hasle 

014041~0•00•1114~0~411114~~1~4~19#6,3«444101~e»..«tedb 

KUL 	 KUL 
sis „Lynæs" er forventende omkring 1. Okt. med 

prima engelske Kul 
af vor sædvanlige gode Kvalitet. Bestillinger til 
Levering og Afhentning fra lossende Damper 
modtages gerne. 

tlf. Hasle 
	GRONBECH L CO. 

DAMEFRAKKER 
er hjemkomne! 

• Smukke Faconer 

• Gode Stoffer 

• Smaa Priser 

— o saa det store Udvalg 

Andreas Thomsen, Hasle 

.97,9,1 fra ,ÆaPste. 	den paa en Vogn uden Fjedre. 
C7 	 den saa højt op som muligt. Sæt 

Paa denne Side er det Menin- Sæt Dem saa paa Stolen og 

at 

at 

• •  • 

• 
• • • • 

i 
• • 



af første. Hasle har det meste Spil og scorer 4Garige, 
Dommeren anullerer det ene efter ureglementeret Spil. 
Aakirkebys farligste Chance er et Frispark, som Maal-
manden klarer i fin Stil. 

Paa Søndag 
staar der en drabelig Dyst i Hasle Kl. 14 mod Viking II 
som uden Tvivl er et af A Rækkens stærkeste Hold. 
Vi kan paa det bedste anbefale Publikum at overvære 
denne Kamp. Juniorerne spiller i Allinge Kl. 14. 

Rutsker 

Søndagen bød paa 2 Kampe, der gav henholdsvis 
1 Sejr og et lille Nederlag. Standard I mødte Klemen-
sker I,, som nylig er oprykket i A Rækken. Kampen 
blev en næsten utrolig haard Dyst, hvor det fine Spil 
blev sat i Baggrunden. Hjemmeholdet vandt med 7 
Maal mod 3, og af disse 7 Maal lavede Herlof Jør-
gensen de 5. Han spillede først i Kampen v. i. og se-
nere c. f. Klubben venter sig en Del af den unge lo-
vende Spiller, og det er at haabe, at han fortsætter 
paa samme gode Maade som i Søndags. Dommeren, 
Sjøstrøm fra Rønne, var ikke fejlfri og oversaa en Del 
off-side. 

Juniorerne tabte knebent til Ø. B. jun.med 0-1 og 
Gæsternes Sejr var ikke helt fortjent, idet Standard 
efter 2. Halvlegs Spil mindst burde have klaret uaf-
gjort. 

Paa Søndag har 1. Holdet en Kamp i Østerlars. 
Selv om Ø. B. er stærke, kunde de sidste Kampes Re-
sultater tyde paa, at der her var en lille Chance for 
Sejr. Søndagen vil vise det. 

 

Klemensker 	I 

 

Som omtalt tabte Klemensker I i Rutsker med 3-7 
og den Kamp, som Juniorerne skulde spille i Rønne 
mod Viking jun. I, var aflyst. Paa Søndag skal 1. Hol-
det møde Aa. If. I i Aakirkeby. Vi venter spændt paa 
Resultatet. 

Stillingen i B-Rækken. 
Denne er færdigspillet, og den endelige Stilling er: 

vundet uafgjort tabt Maal for Maal mod Point 

A 5 G II 4 1 0 20 5 9 
Svaneke II 4 0 1 34- 9 8 
Neksø II 2 2 1 20 12 6 
Standard 11 I 1 3 10 24 3 
Sorthat I 1 0 4 8 21 2 
Pedersker I 1 0 4 8 29 2 

Badminton 
ASG  indbyder til Indtegning for Vinteren 
Mand. d. 3. ds. Kl. 20 paa Christensens Sal 
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r SPORTEN paa Nord6ornfiolzn 

genne iSiåe 
vil i Fremtiden være reserveret 
Sporten og skulde gerne omfatte 
alle Grene af Sporten paa hele 
Nordbornholm. Vi henstiller der-
for til de forskellige Fodbold-
Svømme- Gymnastik- og Skytte-
foreninger om at meddele os, hvad 
der foregaar i Foreningerne. Ved 
fælles Hjælp skulde denne Side 
kunne blive interessant og læse-
værdig, samtidig med at være 
Klubberne en Hjælp i propagan-
damæssig Henseende. Altsaa vi 
forventer Sportsmeddelelser fra 
alle de Klubber, som Nordborn-
holm omfatter, og beder om at 
faa Stoffet indleveret til Redak-
tionen inden Mandag Aften af 
Hensyn til Trykningen. 

Allinge-Sandvig I 

Fodbold. 
I Søndags spilledes 2 Kampe 

paa Hjemmebane og Resultatet 
blev 2 Nederlag. Juniorerne spil-
lede med Nexø jun. I, der vandt 
med 4-0. Nexø var meget over-
legen overfor de smaa ASO Drenge, 
og der vil sikkert gaa et Stykke 
Tid endnu inden ASG formaaar 
at hævde sig i A Rækken. Holdet 
blev ogsaa ved denne Turnerings 
Begyndelse tappet for alle de bed-
ste Spillere, som nu er rykket op 
paa 2det Holdet. Kampen i Søn-
dags og torøvrigt ogsaa forrige 
Søndag viste, at der er Krudt i 
de smaa Fyre, og en DeI af dem 
viste, at der er Fodbold i dem. 
Paa Søndag spilles mod Hasle jun, 
som nu spiller i A Rækken, og ef-
ter Resultatet fra Kampen i Hasle 
tiI Sommerfesten, skulde Udsig-
terne for ASG Sejr være ret mi-
nimale. 

Svaneke—ASG 3-1. 
Umiddelbart efter Ju niorkampen 

mødtes ovennævnte Hold i Me-
sterrækken. Svaneke, hvis smaa, 
hurtige Spillere er vanskelige at 
h olde i Ave, vandt Kampen, efter 
at det havde staaet 1-1 til langt 
ind i anden Halvleg. Efter 20 Mi-
nutters Spil maatte ASGs Maal-
mand gaa ud og køres til Lægen  

med Foden af Led. V. back blev 
sat ind, og til alles Forbavselse 
klarede han Kampen igennem med 
Glans. Uden Tvivl et nyt Maal-
mandsemne. Resultatet kan ASG 
godt være bekendt, naar det ta-
ges i Betragtning, at man spillede 
med 10 Mand det meste af Kam-
pen. 

ASG har stadig kun 2 Point i 
indeværende Efteraar og kun en 
Kamp tilbage, nemlig med det 
Hold, der uden Tvivl er Born-
holms stærkeste i Øjeblikket, B 10. 
Kampen spilles paa Søndag For-
middag Kl. 10. Selvom ASG kun 
har opnaaet 2 Points, har Neder-
lagene dog alle været holdt inden 
for Rimelighedens Grænser, og vi 
tror heller ikke paa nogen Kæm-
pesejr til B 10 paa Søndag. 

Badminton. 
Sæsonen stunder til, og i Hen-

hold til omstaaende Annonce af-
holder ASO lndtegningsaften paa 
Mandag Aften d. 3. Oktober paa 
Christensens Sal Kl. 8. Mange vil 
sikkert sørge for at sikre sig Ugens 
gode Timer paa Mandag, og man 
henstiller til Spillerne om at danne 
Double-Par, da det vil blive for-
langt, at Spillerne kun faar 1 Time 
Single og 1 Double paa Grund af 
Pladsmangel. 

Hasle 

H. I. B. I—Aa. If. I 7– 0 
Hasle vinder Lodtrækningen og 

vælger at spille mod Solen. Kam-
pen begyndes i godt Tempo, og 
Hasle har en god Del resultat-
løse Opløb i venstre Side, men 
efter faa Minutters Spil faar Hasle 
sit første Maal, et haardt Skud fra 
højre Wing, som Maalmanden ikke 
kan klare, c. f. er over ham og 
scorer. Aakirkeby har enkelte Op-
løb, især er venstre Wing helt god, 
men Afleveringerne er daarlige og 
ender til Maalspark. 

Johnson er paa haardt Arbejde 
og klarer mange Skud, men har 
for lidt Støtte af sit Forsvar, som 
ikke kan holde de, godt spillende 
Forwards paa Afstand, og Halv-
legen stutter med 4-0. 

Anden Halvleg er en tro Kopi 


