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.97u drages Itjemad.
Nu drages hjemad de mange Læs
fra Markens guldmede Flade.
Og atter samler sig Hæs ved Hæs
i Læ bag den gamle Lade,
Nys lyste Kornet som pure Guld
ug bølged' for lette Vinde.
Snart vender Ploven den sorte Muld
og dækker hvert Sommerminde.
Olga Petersen.
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Nristianso.
Et Besøg paa Danmarks astligste Ø.
Forts.
— Det skal ikke være nogen
Hemmelighed, at det Første Maal
for de Besøgende er „Kongens
Have". Her er nemlig Traktorsted,
hvor man kan faa øl, Snaps og
Kaffe, og hvad Hjertet ellers begærer — og en lille Hjertestyrkning trænger man unægtelig til
efter de to Timer i Motorbaaden.
Saa er man ogsaa bagefter langt
bedre oplagt til at tage øens Seværdigheder i øjesyn, Og her er
nok at tage fat paa. Der er først
og fremmest det store Fæstningstaarn paa Kristiansø „Kastellet".
Det er i Virkeligheden en hel kinesisk Æske af Taarn. indeni lindes nemlig et mindre Fæstningstaarn, og paa det store Taarns
Inderside, er der opbygget et slankt
Fyrtaarn. Lidt Nord for Kastellet
ligger en ganske smuk lille Kirke.
Præsten, der er ansat her, maa
tillige gøre Tjeneste som Skolelærer, medens Kirkesangeren fungerer som Gymnastiklærer,
En Tur rundt paa Kristiansøs
gamle Fæstningsværker er meget
interessant: Følger man Volden,
kommer man ud til Kirkegaarden,
hvor det kniber lidt med Jord.
Man kommer forbi morsomme
gamle Soldaterhytter, og tilsidst
kommer man til Øens eneste Gade,
to lange Husrækker tæt op ad
hinanden, der minder en hel Del
om Nyboder-Kvarteret i København. Paa en af Gadedørene hænger et Skilt, der fortæller, at Maleren Kampmann paa første Sal
har en Udstilling af Akvareller
fra Ertholmene. Da Adgangen er
gratis, har vi her en kærkommen
Lejlighed til at faa et af de smaa
Huse at se indvendig. En morsom
smal Trappe fører op til Udstillingen, hvor vi træffer Kunstneren
midt mellem sine Værker. Han
er for Resten Indehaver af et stort
Privilegium, idet han har opnaaet

Fredag den 30. August

Marineministeriets Tilladelse til at
bo paa Kristiansø hele Anret. En
saadan Tilladelse bliver ikke givet til ret mange. Beboerne paa
Ertholmene betaler nemlig ikke
Kommuneskat, De udgør ikke selv
nogen Kommune og hører heller
ikke under nogen anden Kommune. Det bevirker bl. a., at Forsørgelsespligten hviler direkte paa
Staten — og Staten ønsker naturligvis ikke denne Pligt udstrakt
til alt for mange.
Fra Kristiansø fører en ganske
smal Gangbro over til Frederiksø.
Den første Bygning herover er
det tidligere Statsfængsel, hvis
mest prominente Fange vel nok
var cand, theol. og Dr. phil. J, J.
Dampe, der sad fængslet her i 15
Aar paa Grund af sin oprørske
Agitation for Enevældens Afskaffelse. — En anden iøjenfaldende
Bygning er det gamle Fæstningstaarn, det første, der blev bygget
derover. Der siges, at Præstefruen
har arrangeret en Maleriudstilling
af egne Værker; men da Præsten
for riden ferierer ovre paa „Fastlandet' er Taarnet ubarmhjertigt
lukket.
Fra Frederiksø kan man se over
til Græsholmen og Tat, Paa Græsholmen var tidligere anlagt et
Batteri, men det er nu for længst
nedlagt, og Holmen er nu udelukkende Bosted for et Utal af
Søfugle.
— Det er naturligvis ikke nogen talrig Befolkning, der lever
paa disse Sniaaøer. En meget stor
Del udgør Embedsmændene taget
i videste Betydning med deres
Familie. Men en Del Fiskere bor
her dog. Agerbrug er det selvfølgelig umuligt at drive herovre;
men i tidligere Aar blev der hvert
Foraar sendt en Ko over til Kristiansø, hvor den saa kunde finde
sin Føde Sommeren igennem for
endelig om Efteraaret at blive
slagtet. Dette finder imidlertid ikke
Sted mere. Der siges, det er fordi
Præsten har faaet sig en Hest og Græsning til baade en Ko og
en Hest, det kunde Kristiansø
ikke klarel
Paa en 2-3 Timer har vi
været Øen rundt — men saa er
det ogsaa Tid at søge ned i Postbaaden igen for at sikre sig en
anstændig Plads. Snart er Banden fyldt, og vi sætter paany Kurs
mod Svaneke. -- Postføreren gaar
bred og glad rundt og slaar os
paa Skuldrene.
Men 40 x 31/, Krone er og
bliver nu ogsaa en antagelig Dag.
løn I
Jobs. Pedersen.
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Nu stiger atter Høstens Sang

1929

Thi har vi Fred,
kun i krigerske Lejre
bør vi dem fejre:
Stedse Turnering og festlige Sejre
Freden forherliger bedst.
stud, phil.

Trit erdsfiifte

Nu stiger atter Høstens Sang med Fryd
saa skøn som Vaarens Sang af Fuglemunde,
i Eftersomrens Luft, den karske, sunde,
Omkring os stiger Leens blanke Lyd
fra gyldne Marker mellem grønne Lunde.
Nu ager over Mark de tunge Læs,
og nogen ligger Markers brede Tavle,
hvor Piger river Straa med Hænder travle.
Snart rejser sig de høje, gule Hæs
med Markens dyre Høst ved Gaardens Gavle.
Snart fyger over Marken Stormens Brus,
og Solen Dag for Dag sig mere fjerner.
Den sorte Nat staar fuld af store Stjerner,
men vi er trygge, naar vi har i Hus
en Sommers rige Høst af gyldne Kærner.
C. Si J.

Aabent Brev til
Hr. Kaptajn Koefoed.
1 lange Tider har der staaet Gny
af Kampen mellem Dem og M. K,
Zahrtmann Bortset fra enkelte
Sidespring har Hovedemnet i Debatten vel nok været dette: Hvem
skal have Hovedæren af Bornholms
Befrielse fra Svenske, aaget, Jens
Koefoed eller Povl Ancher. De
har holdt paa Jens Koefoed. Hr.
Zahrtmann staar stejlt paa Povl
Ancher,
Mon ikke Hr. Amtmand Koefoed
deler Sol og Vind lige, naar han
i sit Hjemstavns-Foredrag paa
Højskolen udtaler: „At Præsten
var Hjernen, Officeren var Haanden; men Navnet „Bornholms Befrier" blev tillagt Jens Koefoed,
og skete dette først i en senere
Tid end Begivenhederne, sligt
Folkenavn sidder fast."
En Ting staar ogsaa fast. Den
Strid, der har staaet mellem Dem
rig Overlægen er ikke ført forgæves; har den end ikke forrnaaet
at afgøre, hvem der med Rette
bør bære Navnet „Bornholms Be
frier', saa har den virket vækkende
paa mange og faaet dem tit at
tænke over og studere Spørgsinaalet; og det kan have sin Betydning, ikke mindst for os Barnholmere,
Men al Ting maa have en Ende,
og det forekommer mig, lir. Kaptajn, at Sagen nu er uddebatteret,

og at De har ført Striden saaledes, at De har Raad til at lade
M. K. Zahrtmann have det sidste
Ord, navnlig fordi han er ældst
af Aar og betydeligst som Historiker. — Ja, undskyld; men det
vil De vel nok indrømme.
Hr. Adjunkt Th. Lind sagde i
sit Foredrag paa HjemstavnsKursuset: „De bedste Bidrag til
øens Historie er givet af Bornholmerne Overlæge M. K. Zahrtmann og Sagfører Bulmer°.
Naar jeg, skønt yderst svag
udi Historiens Mysterier, blander
min Røst med i Laget, maa Grunden navnlig søges i M. K. Zalirt.
manus sidste Artikkel, der viser,
at han er blevet baade bitter og
selvrosende under Fejden, og de
turde det være paa Tide at slutte
Kampen. Hr. Zahrtmann skriver
— „selv har jeg Ord for at
skrive et klart og let forstaaligt
Sprog, saa jeg ved mig uden Skyld
i hans og deres (Kaptajnens Fagfællers) Mangel paa Forstaaelse
og kan lade dem ryste, saa længe
de ville".
Altsaa, Hr. Kaptajn, slut af
med den unge J. L, Hejbergs
ridderlige og smukke Digt til den
ældre N. F. S. Grundtvig efter en
skarp Pennefejde mellem disse
hver for sig betydelige Mænd:
.Snares der nogen,
da husker han, Striden
blot er en Fest.
Smile ved Saaret,
og drage fra Siden,
sadle sin Hest!
g

Fedtalregning.
Hr. E. Kofoed, Lynggaard, synes i sidste Nr. af Nordbornholm
lidt skuffet ved Mejeriet Humledals Overgang fra Fløde- til Fedtkontrollering.
Flødeprocenten er imidlertid
ikke et Udtryk for Mælkens Fedtindhold, idet den afhænger af
mange forskellige Ting ved Kontrolleringen, hvorimod en rigtigt
udført Fedtbestemmelse altid giver det sande Udtryk for Mælkens Indhold af Smørfedt. Af
denne Grund er Fedtprocenten
et retfærdigere Grundlag end Flødeprocenten ved Mælkens Afregning.
At deri nye Metode saa byder
paa Overraskelser kan ikke lægges denne til Last, men kun at
Forhold og Kendsgerninger man
ikke tidligere har haft Opmærksomheden henvendt paa, nu afsløres og kommer for Dagens Lys.
Fedtprocenten i Mælk fra den
enkelte Ko kan, som Forsøgsmejeriet har godtgjort, svinge ganske
betydeligt fra den ene Dag til den
næste uden nogen som helst paaviselig ydre Aarsag. En Svingning fra 2,7 til 3,3 kan ikke uden
videre lægges Fedtbestemmelsesmetoden til Last, men kan hidrøre fra Mælkens forskellige kemiske Sammensætning.
Højbergs Metode giver ligesom
andre AlkaIimetoder ved Fedtbestemmelse i hengemt Mælk samt
i Mælk fra gammelmalkede Køer
ved den almindelige Fremgangsmaade lidt for lave Resultater, i
sidste Tilfælde sandsynligvis paa
Grund af et højere Lipaseindhold,
hvorfor der ved saadan Mælk
maa tages Hensyn til den, og benyttes den af dansk mælketeknisk
Laboratorium angivne ændrede
Frerngangsmaade, nemlig en ekstra Vending og Rystning. Gerbers
Metode paavirkes ikke af unormal Mælk, men iøvrigt er de 2
Metoder iflg. 6. Beretning fra Statens Forsøgsmejeri hinanden jævnbyrdige.
At Fedtet i gammelnialkede
Køers Mælk skulde udskilles vanskeligere end i nybæres, bekræftes ikke af det Eksempel, Hr. E.
Koefoed nævner. Naar en Andelshaver er langt nede ined Fedtprocenten, og den stiger, ved at
der kommer en nybær Ko, skyldes det rimeligvis, at den nybære
Ko ganske individuelt giver federe
Mælk, og Mælken er federe straks
den første Maaneds Tid end senere
hen. Hvis en Ko med en Fedt-

procent af indtil 3,0 giver Tab,
maa den sættegi ud og erstattes
med en anden. der giver federe
Mælk.
K. Lind Andersen, Mejerist
Hasle.
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Gasrestancer.
i ,Nordbornhalm" for 23. August bebudede undertegnede at
ville tage Opkrævningen af gamle
Gasrestancer op til velvillig Undersøgelse og Behandling.
Først maa jeg dog fremføre et
lille Træk fra det stokholmske
Blodbad. Under Forhørene paa
Stokholrns Slot fremdrog Fru Kristina, Sten Stures unge Enke, et
Dokument, som indeholdt Navnene
paa alle de Personer, som havde
deltaget i Beslutningen om at
fængsle Erkebispen og nedbryde
hans Borg. Hun mente hermed
at føre Bevis for, at ingen enkelt
Person kunde drages til Ansvar;
men skulde der straffes, maatte
det blive hele Riget.
Kongen greb med Begærlighed
Fortegnelsen og lod Navnene oplæse. Det første Navn og Segl
var Hans Brasks. Kongen spurgte
ham, om det var hans Segl, der
hang under. Han svarede Ja, men
at han havde gjort sin „Forvaring' for et muligt Tilfælde, nemlig den lille Seddel i Kapselen
under Vokset, hvorpaa han havde
skrevet, at han gjorde det nødtvungent. Dermed slap han fri,
mens de øvrige maatte strække
Hals.
Dette lille Træk randt mig i
Hu, da jeg saa, hvorledes ærede
Medborgere blev „snupne", naar
de glærlestrealende mødte paa
Kæmnerkontoret med deres Kvitteringer og paastod, Gassen var
betalt.
Nej, nej, Opkræveren havde ligesom Hans Brask gjort sin lille
„Forvaring". I et Hjørne af Kvitteringen stod godt nok skrevet
med Blyant et Ord, der blev udtydet som „ikke'. Det betød, at
skønt man godt nok havde Kvitteringen i Orden, Var man dog
„gasskyldig",
Fra paalidetig Kilde har jeg
faaet oplyst, at det kun er lykkedes for 1
een — at møde med
Kvittering far at have betalt. Ellers var der gjort den lille „Forvaring" med „ikke", eller ogsaa
var Kvitteringen forsvunden.
Moral: Enhver bør herefter anskaffe sig et Forstørrelsesglas og
ved Modtagelsen af Kvitteringen
nøje undersøge, om der staar
„ikke" eller ej.
Se det var den „muntre" Side
af Sagen. Nu kommer vi til den
alvorlige.
Da et æret Byraad i sin Tid
vedtog at anskaffe Gasautomater,
var Begrundelsen den, at det var
nødvendigt for at faa Pengene
for Gassen ind. En særdeles fornuftig Begrundelse. Lige heldig
for Producent og Forbruger.
Men som Tiden gik, skete der
det mærkelige, at flere og flere
Automater forblev unflaasede, saaledes at man kunde tage den
islupne 25 Øre ud af Automaten
og bruge den saa ofte, man ønskede. Paa den Maade skulde Summen for den forbrugte Gas betales til Opkræveren, naar denne
aflagde sit maanedlige Besøg. Og
hermed fremkom sagtens disse
mange „ikke", for nu kneb det
ofte med Betalingen.
Ganske vist var der en Periode,
hvor 25 Øren paa Grund af Prisstigningen paa Gassen ikke var
Dækning for en Kubikmeter Gas;

men dette Forhold begrundede
aldeles ikke de uaflaasede Automater; thi da burde der naturligvis været efterbetalt Differencen
mellem 25 øren og Prisen pr.
Kubikmeter x (gange) Antallet
af forbrugte Kubikmeter.
Det skete ogsaa, at det aF en
eller anden Grund kneb med at
faa det tilstrækkelige Antal 25
Øre til Automaten; men herpaa
blev der hurtigt bødet fra Byraadets Side ved Anskaffelse af specielle Gasmønter.
Ikke destornindre forblev en hel
Del Automater uallaasede, Hvem
der bærer Ansvaret for dette uheldige Forhold, ved jeg ikke; men
det bør ændres.
Lige Ret for alle! Uret for ingeni
Nu fremkommer ganske naturligt det Spørgsmaal: Hvorledes
kan man fan Opkrævning for Gasrestancer, der er flere Aar gamle?
Er der ikke sørget for Aar efter
Aar, helst Maaned efter Maaned,
at faa indskrevet de udestaaende
Beløb? Byraadet har dog altid i
sin Magt at lukke fur Tilførselen
af Gas til en Skyldner.
Kan man kalde det at have Orden i Regnskaberne?
Paa disse Spørgsmaal venter
jeg og mange med mig paa fyldestgørende Svar.
Observator.

Hr. Observator!
•
Min bedste Tak for det venlige
Indlæg i forrige „Nordbornholm",
Da jeg i hine bevægede Borgermødedage gentagne Gange beskyldte Kæmneren for Uorden i
Regnskaberne, var jeg naturligvis
ganske klar over Alvoren i en
saadan Anklage og den Risiko,
det medførte, offentlig at udslynge
den, saafremt den var uberettiget.
Jeg gjorde det da heller ikke
uden, at jeg følte mig fuldt ud
overbevist om, at min Anklage
var berettiget. Derfor følte jeg
mig ikke i mindste Mande truffet
af Kæmnerens Modbeskyldning
for „løs og uvederhæftig Tale".
Lige saa lidt som Kæmnerens
Beskyldning dengang virkede paa
mig, lige saa lille en Virkning vil
en Undskyldning derfor nu have.
Lad derfor hellere Kæmneren passe
sit Arbejde fremfor at spilde Tiden paa at formulere unyttige og
overflødige Undskyldninger til mig,
som alligevel ikke modtager saadanne.
Men en anden Sag er det, om
Kæmneren i det hele taget kan
passe sit Arbejde. Som Tiden er
gaaet, har det jo vist sig, at jeg
har [anet Ret ang. Uordenen endog
i langt, langt højere Grad, end
jeg dengang troede. Jeg kan derfor ikke længere tilbageholde min
Forbavselse over, at Kæmneren
endnu har med Byens Pengesager
at gøre.
Jeg lod mig desværre en Gang
pile et Borgermøde forlede til at
indrømme, at jeg muligvis havde
brugt et for stærkt Udtryk. indrømmelsen blev senere af mine
Modstandere tit nok brugt imod
mig. Senere har det jo vist sig
tilstrækkelig tydeligt, at mine ktfaftige Udtryk aldeles ikke var for
stærke, hvorfor jeg nu tager denne
Indrømmelse tilbage.
Angaaende det nye Byraads
Vilje og Evne til at gennemføre
Borgerforeningens Programpunkter, hersker der blandt de utaalmodige Borgere en hel Del Meningsforskelligheder. Borgerforeningens Modstandere hoverer haanligt og siger, at der sker saamænd
intet — alt bliver ved det gamle
osv., og blandt Foreningens Tilhængere hersker der nogen Misfornøjelse med, at der endnu ikke
er sket nok.

Hertil er at bemærke, at alting
maa have sin Tid, og denne Tid
--mas vi nødvendigvis give vore
Repræsentanter i Byraadet.
Til Riaaehy med Hammerahtm.
Borgmester Block har særlig
En af de Første Ture Dampskibs.
koncentreret sig om Arbejdet for selskabet Østersøen arrangerede
at faa Byens Regnskaber bragt før Simrishamnruten kom e Gang,
paa det rene. Dette kan sikkert var en overmande vellykket Lystuden Undtagelse have alle retsin- tur til Rønneby i Blekinge. ikke
dige Borgeres — saavel i som at undres over at Selskabet ønuden for Borgerforeningen — Fulde sker at slutte den udmærkede
Tilslutnihg, og at dette er et be- Sæson med endnu en Tur til Rønsværligt og langvarigt Arbejde, neby.
Lørdag Aften den 7. September
maa vel enhver kunne forstaa. I
hvert Fald hører undertegnede til Kl. 23 gaar Hammershus fra Aldem, der ikke finder nogen An- linge op langs den skaanske Kyst,
ledning til at tvivle um den gode og ved 6-Tiden glider den ind
Vilje til ellerhaanden at gennem- gennem Skærgaardene til Rønføre Programmet i sin Helhed.
neby, hvor Deltagerne har hele
Men — den tørste Betingelse Søndagen til Udflugter i den nafor at faa Orden i Byens Regn- turskønne Omegn. Blekinge er jo
skaber er at have en regnskabs- kendt under Navnet ,Seerriges
kyndig Mand, der er egnet til at Have, og en frodigere og mere
forestaa Regnskabsvæsenet.
afvekslende Natur træffes sjelden.
At Kæmner Mortensen er en Rønneby er et Badested med stærkt
saadan Mand, er der næppe en jernholdige Kilder, der søges af
eneste Borger i Kommunen, der mange. Den store Kuranstalt tæltor paastaa. Med denne Mands ler mere end 50 Pavilloner, med
Indtræden i vort kommunale Liv, 10 Læger og et stort Personale.
tog Uorden, Sjuskeri og Sløseri Her er smukke Parker og rig AfOverhaand saaledes, at det vist veksling, særlig den smukke Rønikke er for meget sagt, at han er neby-Aa med Vandfald. Man har
den, der har den største Skyld i ogsaa Lejlighed til at foretage lænKommunens nuværende fortviv- gere Udflugter med Bane, Biler
lede Tilstand, og der kan ikke eller Baade til „Djupadal", og
komme Orden i Sagerne, saalænge Fossen, der vælter sig skummende
denne Mand er ved Styret. Blød- hvid ned mellem skovklædte Højsødenhed og Øllebrødsbarmhjer- dedrag og ejendommelige Grotte•
tighed er ikke paa sin Plads her, formationer.
hvor det gælder Kommunens PenI Løbet af en halv Time kan
gesager, Lad Kæmneren være en man komme ud til Skærene og
rar, skikkelig og elskværdig Mand den største Ø Karen med Bademed sine private Midler, men !ned anstalt. Ogsaa den gamle katolske
Kommunens er det en anden Sag; Klosterkirke er et Besøg værd.
her er det Orden og Punktlighed,
Kl. I I Søndag Aften staar Hamder kommer i første Række.
mershus atter ud af Skærgaarden,
Foruden den dybt indgroede og forbi Karlshamn Og Sølvesborg
ganske uforbedrelige Uordentlig- og ved 6-Tiden' Mandag Morgen
hed, som gør Hr. M. ganske ueg- lægger den atter til i Allinge Havn.
net til at varetage sin Stilling,
oplystes det som bekendt (Legat- Gratis Bkræderktirsns.
Et 3 Ugers gratis Kursus i Klipsagen), at han i flere Aar har ført
falsk Regnskab og opstillet falsk') ning, Syning og Stopning paa
Status, Hvis det ikke er nok til Singers Symaskiner afholdes i Alat afskedige en Mand i en offent- linge paa Christensens Sal fra
lig Stilling, saa vil jeg foreslaa, førstk. Mandag. Vi anbefaler de
at der ved Indgangen til Byen unge at møde talrigt op til dette
mellem Lægetaarnet og Møllen Kursus — ikke fordi det er graophænges et stort Skilt, hvorpaa tis, men fordi man virkelig vil.
der staar skrevet: ,,Her lades all faa Lejlighed til at dygtiggøre sig
Haab ude for ordentlige Men- paa et Omrande, der har stor
nesker".
økonomisk Betydning. Enhver ung
C. E. KOEFOED.
Pige bør nu til Dags kunne sy
sine Kjoler selv, og Arbejdet er
') Ved „falsk" lorstaar jeg „bevidst en Leg, naar man benytter Sinurigtigt".
gers Symaskine.
Se iøvrigt Annoncen.

Yra 2Ige tit 2Ige.

Kalkulation og Statistik
Enhver større Bedrift fører jo
Bogholderi og de fleste dobb. Bogholderi da det er langt det bedste.
En Gren af Bogholderiet er Kalkkulation og Statistik. At kalkulere
vil sige gøre Overslag, beregne,
og dette skal helst være saa nøjagtigt som muligt. Man har baade
Før- og Efter-Kalkulation, det er
Beregning før Tiden og efter Tiden, og den sidste hjælper til at
gøre den første saa god som muligt.
Kalkulation viser os, om der
er Tab eller Fortjeneste, og som
Hjælp bruger man Statistik, der
rigtigt benyttet kan give os følgende Oplysninger.
1) Om Forretningens Gang.
2) Tjene Driftskontrollen.
3) Skabe Grundlag for Kalkulation, Afregning med Kunder m.
ni., offentlige Krav, bedriftsøkonornisk e og tekniske Forbedringer
samt give Materiale til Reklame.
Alle disse Forhold bliver som
Regel alt for lidt udnyttede og
burde bruges oftere; alt efter Virksomhedens Krav i saa Henseende.
B. Johansen, Regnskabsfører.

Der findes
indenfor Handel og Haandværk
en Mængde Virksomheder, der
mangler teknisk Assistance ved
Bogføring.
Disse Virksomheder er som Regel ikke saa store at de kan holde
en fastlønnet Bogholder, og det
regnskabsmæssige bliver derfor
ofte forsømt til stor Skade for
Forretningen.
Hr. H. Johansen, der i 7 Aar
har været Kontrolassistent, deraf
6 Ane paa Bornholm, og i de sidste Aar ført Landbrugsregu skaber,
tilbyder nu sin Assistance, og da
han mener, at der særlig i AllingeSandvig er Brug for hane, vil han
gerne bosætte sig her, hvis et tilstrækkeligt Antal melder sig, der
mener at have /true for hans Assistance.
Johansen kommer i næste Uge
til Allinge og modtager da gerne
X
Forespørgsler.

Fest- og Brylipussange

Eftermæle.
Eftermæle kalder vi det, søm
Folk siger om os, naar vi er gaaet
vor Vej. Enten vi er flyttet bort
fra Jordens Liv, eller kun fra vor
Omgangskreds eller By, i hvert
Fald taler Folk om os en Tid,
men saa dør Eftermælet — Folk
har saa meget at snakke om.
Men der er et andet Eftermæle,
som er mere sejll-givet, Fordi det
stadig fornyes og bidets sætter
Sig fast i Folks Tanker som deres
Mening og Dom om vor Karakter.
Det er det Eftermæle, vi efterlader
os, hver Gang vi gaar fra en af
vore daglige Beskæftigelser.
Naar vi gear fra et aabent Vindu
uden at sætte Stormkrogen paa,
fra el Blækhus uden at lukke det,
Fra en Seng uden at rede den,
fra vort Vaskevandfad uden ■t
slag Vandet ud efter os, fra vort
Serviet uden at lægge den sammen, fra vore Bøger og vort Skrivebord uden at ordne efter os,
fra vore Klæder uden at hænge
eller lægge dem paa Plads efter
os, — saa skaber vi os hver Gang
et Eftermæle.
Naar de andre kommer efter
os og maa gøre i vort Sted alle
disse nødvendige Smaating, som
vi skulde have gjort, saa taler
alle disse forsømte Ting om os.
Vi selv er fraværende og kan
ikke svare. Kunde vi det, saa
vilde vi uden Vanskelighed finde
ti Undskyldninger for hver Ting,
vi havde forsømt. Men nu — nu
er vi væk, og Tingene taler om
os, og vi kan ikke svare. Og for
hver Ting, vi har forsømt, og som
de andre maa gøre i vort Sted,
bliver deres Mening om os hamret fastere i deres Sind: ,Uordentlig' hedder et Søm, ,siusket'
et andet, „egoistisk' et tredie,
„doven" et fjerde, „kræsen' et
femte, „upaalidelig" et sjette, ,forfængelig" et syvende.
Men vi kan ogsaa skabe os et
andet Eftermæle. For lige saa vist
som vore Forsømmelser begynder
at tale om os, saa snart vi er
ude af Døren, lige saa vist gør
vor Pligtopfyldelse og vor Samvittighedsfuldhed det. Hvis vi selv
roser os af disse Ting, kommer
der ikke noget godt ud af det:
Selvros stinker. Og hvis vi i vort
Sind er fuld af Overbevisning om
vor egen Fortræffelighed, saa hjælper det ikke, om vi holder det
hos os selv; Folk mærker alligevel, at vi er fornøjede med os
selv, og Lugten følger med os
som med Gammelosten under Clasklokken.
Men hvis vi alene er optaget
af den ene Ting, at gøre vor simple
Pligt, saa taler vore Gerninger
for os. Især naar vi ikke selv er
til Stede. De fortæller ikke blot
noget om os, de siger ogsaa til
andre, hvorledes de skal være.
„Lader saaledes eders Lys skinne
for Menneskene, at de Mak se
eders gode Gerninger og ære eders
Fader, som er i Himlene",
Jobs. Johnsen.

Yi soder Dem Nordborilholm
hver Uge!
Hank derfor paa os, eau De
har et eller andet al avertere.
.Nordbornholm" læses I over
tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derlor bedst for Avertering.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri

Elegante Visitkort

bort* I „Nordboruliolm"!

Allinge Bogtrylilterl

50 Stk. med Navn 2 1<.r.

Udlaant Værktøj Køb Deres Morgenbrød
fra mit Værksted bedes venligst
GLL1US LIND.
tilbagesendt
Et godt beliggende

F81s iill8 1 lårle
er til Salg ved Henvendelsi. til
A. 'V. Kofoed,

Frigaard,RiW,ker.

.91 abt

Et Par Damesko
er tabt mellem Ruts
Kirke og Allinge.
Finderen bedes henvende sig til
Fiskehandler Mogensen, Tein, ell.
Laurits Hansen, Hvidehøj. Ruts.

Fin Sommerhonning
til Salg hos Murer Jul.
Nørregade.

hos Bager H. Jørgensen.

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem!
ist egner sig derfor bedst for Avertering.

Bringes overalt bamle
Son- og Helligdag.
Mit Konditori anbefales.

Liglister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anea.z.. Neonen Byggeforretning
Telefon Allinge 59.
Indehaver Chr. Sanne.

pr

De fkuerte.rende
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alio ladbetalingskorlets 3 Dele mag
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Belebet
5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.
-------- • - - - - -

Gødning-skalk
ventes pr, Skib. Nu :a. Prisen billig, ag Bestillinger hedes
venligst indgivet snarest.

ku

Produkten.
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Generalforsamling Mandag den
2. Sept.Kl. 9 paa Teknisk Skole.

9

9rodukten.

13etyroisen.
Kæk. os

En flink Pige
søges 1. November,
Rentier Lund,
sondre Landevej, Hasle.

Ilencrende nr prokali,
1.549 maden 14 d....,.
,Par Aam• Ladm Gral
FrakIr New. dan arr.
al, p..5n ffirt...451...1..
...arne off Sko dedat
▪ Badaati and*, Da 041
være nmrykr re. «I. ilt
tja a tr. vhal• q n.d.
Lmt ard. N.%

En Mand
kan faa Hostarbejde paa

•8.4••••••

Iluileguard i Ro.

• fa•

al11■
•■•.rsffirsac

sre *ur Pl~'
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»d•7:4 r .lejtn

Tonimerskæring
udføres billigst.
Snedker W. Regensen
Humledal.

Bornholms
Spare- og Laanekasses

Afdeling; i
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Td Syltetiden
anbefales Sylte- og Henkogningnglam i forskellige Størrelser, .Kastrup"s og „Herkules"
Syltekrukker, gule og brune Fajance, blaa og graa Stenkrukker, Gummiringe til Sylteglas.
l'ergatnentpapir, Syltepulver, Krydderier i bedste Kvaliteter, stødt Melis, stødt og hg.
Krystal, Topsukker,
Reldelberg lagereddike

er meget fin i Smagen og særlig
' holdbar.

ft.

gram.

Alletønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales

til billigste Priser.
Hasle Bødkerforretning.
Tlf. Hasle 105.

Allinge hvori
Optrendningsbrwnde altid paa

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
løteert Hansen.

køb 8111[1 Hores Hrilior
Emil Wesths- Ur- og
Guld smede forretning
Tlf. Hamle ltfi

lulkijagtig 1.1dmaaling med Si igmaionleter
Briller efter Lægeresept expederes

Hasle Snedker- og
Bygrungsforretning

i Klipning samt Syning og Stopning paa Singer Symaskine.
Kursustet afholdes i Christensens Sal, Allinge fra d. 2. Sept.
til 2G. Sept., begge Dage incl. Undervisningen gives hver
Dag fra Kl. 2 5 Eftm. og Kl. 630--9 Aften.
Anmeldelse om Deltagelse i Kursus hedes snarest indsendt til
vor Filial.
Tlf. 240.

.Ale 'Tl d', yd eS
1111010111~1~~11■

('ris Kr. 28,50.

Nosio rio Nords lidsolfj Meget kraftig Svinesfiraa
ved Vietue Planels. Allinge

I 11[111

I( 11111081i

11111

af bornholmsk Sæd, gumme? Høst

9anske Xvedeklid, Yrima KønseÆorn,
50 pot. Yoder6Ianding, .9ansfi Soyaskraa
sælges til billige Priser pr. Kontant.

Poser og Okenomruller

Nordlandets Handelshus.

leveres til
Fabriknprist.

Firma paatrykkes billigst.
Illartlgete Levering
fra
Telefon 74
Telefon 74
Forlang Tilbud.

Allinge Bogtrykkeri.

Her bidegafler bod
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

Merlet rene, pæne og stærke pløjede og høvlede

gran- og 5yrre6rtedder

Flaskerensningen'foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hy
giejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Ravstoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med do oversøiske Fabrikkers.

Iler maa være Tillid
mellem Køber og Sælger,

Tit. Hasse 35.

i Olsker Missionshus Tirsdag den
3. September Kl. 7,30 ved Pastor
Kildeby.

til at sikre sig Medhjælp for Vinterhalvaaret. Det er en Kendsgerning at de bedste Tyende i Almindelighed er de første til at
sikre sig Plads. Derfor bør man
ikke vente for længe med at søge
efter den nødvendige Medhjælp og dette sker lettest og billigst
gennem en lille Annonce i Nordbornholm, der læses af saa godt
som alle i nordre Herred. Gudhjem, Rø og Østerlers.
■••■■■••.••■
•■

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

Gør et Besøg
i Undertegnedes Sadelmagerforretning,
hvor De vil finde alt i Seletal, lait:
Bag Rygsnekke og Rummede=
ler. Bilpolstring udføres.
H. P. HOFOED
Hasle
TIC 13

Køreplan

Xantskaarne stærke 2Idskuds6rædder
i alle Længder, gode til alle Reparationer, sælges til smaa
Priser.

Nordlandets Handelshus.

ffy Cement.
Klasserede Xry66er og Ser,

Nye 9.1rtivinduier i mange Støn eiser.
Emanerede Murgryder og Vaske
sælges til meget smaa Priser i

Nordlandets HatudelsimN.

Nunsigsdningen
er underVejs DE kan ventelig ekspederes i kommende Uge.

• HGNEDAG E
Rutine Almindingen Gudhjem

91enne Sj. 7,45 13,10 16,20 20,30
7,45 13,10 16,25 20.30
91e[a
Vlatiztebe 8,33 13,58 17,21 21,18
thninbinaen 8,43 14,08 17,31 21,28
Derretarie 9,03 14,28 1 1,51 21,48
9,11 14,36 17,59 21,56
Cfterlara
9,23 14,48 18,10 22,08
Ci1ubbjein
Gudhjem Almindingen Rønne

7,40 13,00 16,25 20,20
7,49 13,10 16,35 20,30
Cfterlara
Crierniarie 7,58 13,19 16,44 20,39
VIlminbing. 8,17 13,38 17,04 20,58
8,29 13,50 17,15 21.10
?latirfebe
9,15 14,40 18,05 22,00
glrta
9,15 14,40 18,00 22,00
91amie
') tiaber fan fra 27. asni 01 27.
tuguft (begge incl.)
(abl^,lient

Flere Bestillinger modlages.

Nordlandets Illandolsbus.

naar en Handel skal afgøres.
En Forretningsmand, der• sager
at opreklamere en daarlig eller
for dyr Vare, vil tugtig faa utilfredse Kunder, og disse vil søge
andet Sted hen. Omvendt vil en
usolid Køber snart komme i Miskredit. saa han ikke faar Var en
overladt, før den er betalt.

,9'iden er inde

Almindingen Gndkjern nonne
Jernbane.

BORNHOLM

Telefon 25
Flaskerensning og Fabrikation
kontrolleres af Allinge Apotek.

--øDenne Opfordring lyser, ud al
alle Blades Spalter og gentages
at enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
(Irundbetingelserne foret Se m funds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne I tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsatMcebe
den By eller paelden Egn, de føler
sig knyttet til, de de altid har større
Mulighed for al blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gear gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde man drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

i lange Længder, passende til Gulve og Lofter, sælger vi til
ct n lave Pris og med stor Rabat pr. Kontant.

Sandvig

Ungdomsmøde

læses bedst her i Bledeli

Singer afholder gratis Kursus
Rønne, St. Torvegade 10.

Største Lager ai Ligkister, Ligtøj og Ligsenge.

bulner

ekstrafin Kvalitet
er paa Lager.

pa Oves em Egel

Bestillinger paaVinterbrændsel
modtages.

engelske Ovnkul, schlesiske Ovnkul, Brunkuls-Briketter og
kraftige knuste Koks kommer i September
Bedste Sorter

Maaned.

orblartbet' l'anbelsE?us

SON.: og HELLIGDAGE.
Henne Almindingen Gudhjem
91tnnle 45. 7,45 10,25 13,00 20,00
7.45 10,25 13,00 20,00

8,33 11,08 13,48 20,49
VIatideliLl
thilinbilig. 8,43 11,18 13,58 20,59
eflertnarte 9,01 11,36 14.17 21,18
9,10 11,44 14,25 21,26
Ertedara
9,20 11,f)4 14,35 21,36
03ubbjent
GiudIdem Almindingen Rønne
7,40 I11,21) 12,55 1,9,50
ffllibbleni

7,49 10,29 13,05 20,011
erterlarti
efteumnrie 7,58 10,37 13,13 20.10
811mi1ibingeu 8,17 10,54 13,32 20,28
8,28 11,04 13,4a 20,40
Yintiefebn
9,15 11.50 14,30 21.30
Stola
9iumit D. 9,15 11,50 14,30 21,35

9uldelsa."
Hvad hun egentlig hed og hvorfra hun var kommet, var der ingen, der vidste, og man spurgte
forøvrigt aldrig; men under Navnet „Guldelsa` var hun kendt over
hele K V3 ri el t omkring Dukkerne,
hvor hun holdt til i den uhyggeligste af alle Bulerne langs Themsen.
Fra Sømandsknejpen „Det blaa
eje", hvis groteske Vægdekorationer raat og ublufærdigt forkyndte,
al her gjorde man Fordring paa
at være i Helvede, slap intet Offer ud, saahenge der var det mindste af Hyren i Behold. Alverdens
Udskud, Menneskehedens Slant og
Bærme fandt Vej til „Det blaa
øje" for at give sig de dyriske
Laster i Vold.
I Skænkestuen fandtes ikke en
Stol, der ikke bar Mærker af al
være brugt som Kastevaaben.
Knivstikkere og Slagsbrødre blev
højlydt applauderet af drukne Tilskuere; Værten sua aldrig noget.
Det var ikke et Sted, der var tilugideligt at vise sig, naar man
ikke beherskede de stumme „Frimurertegn", som forraadte, at man
var tilpas præpareret.
Hvem skulde tænke sig det muligt, at Kvinder kunde synke ned
i dette Helvede, — og saa var
det netop et Pigebarn, der hørte
til de intimeste Stamgæster og fik
gode Procenter af de Ofre, hun
skaffede og den Spiritus, hun afsatte.
En Formiddag i Marts sad
„sorte Tiger" og „Hugormen" og
raflede um Kaffepunsche, mens
„Guldelsa" grædende tiggede om
Kalorie. ,Guldelsa" kunde ikke
holde ud at være ædru — hver
eneste Aften var hun fuld som en
Allike; men saa udfoldede hun
sit Talent og underholdt hele Selskabet med sine barokke Indfald
og sin rappe Tunge — ingen
kunde returnere en Frivolitet som
„Guldelsa", naar hun var tilpas
drukken, og selv de forhærdede
Globetrotter blandt Sømændene
lo støjende, naar „Guldelsa" rigtig foldede sig ud. Ved disse Lejligheder røbede hendes Sprogkundskaber: at hun havde faact
en god Skolegang.
„Hugormen" --- „Bartenderen",
som han yndede at kalde sig —,
vilde ikke for nogen Pris give
Slip paa „Guldelsa", (hendes Navn
var ikke alene Attribut til hendes
lyse Haar), men det gik ikke an
at vænne hende til Mosten om
Formiddagen.
„Jeg kan vel betale", raabte
„Guldelsa" og trampede hysterisk
i Gulvet.
„Skab Dig ikke, Tøs!" brød
„sorte Tiger" ind i Diskussionen.
„Sorte Tigers" konstante Nærværelse i „Det biaa øje" lod sig
ikke forklare, -- Det Svar, han
fik af „Guldelsa", var for haarrejsende til at gengive paa Tryk, og
da „sorte Tiger' heller ikke manglede Ordforraad, er det ikke godt
at vide, hvorledes det vilde være
endt, dersom en Mandsperson
ikke netop i dette øjeblik var
traadt ind ad Døren.
Tre Par mistroiske Øjne borede
sig i ham --- han besvarede ikke
Tegnene.
Manden bestilte en Bajer, trak
en Madpakke op af Lommen og
pakkede den ud ved et af Bordene.
Det var noget usædvanligt i
„Det blaa øje".
Som en Slange gled „Guldelsa"
med vuggende Hofter og med
Cigaret mellem de malede Læber
hen imod Gæsten, anbragte sig
paa hans Bord, satte Benene i
Sving og bøjede det malede Ansigt kælent imod hum. Dersom

„Guldelsa" havde ventet at gøre
Indtryk, blev hun skuffet.
„Vorherre bevar' os!" lød det
saa forskrækket fra Manden, at
bande .sorte Tiger" og .Hugormen" maatte le.
.Guldelsa' blev rasende. -"Tror Du, man kommer i .Det
blaa øje" for at nyde øllebrød?'
udslyngede hun med Foragt.
Manden sart roligt paa hende
og spurgte:
„Kender De en Pige fra Paddington; hun skulde være at træffe
her i Kvarteret?"
„Hvad hedder hun?" spurgte
„Guldelsa" nied tilkæmpet Ro.
„Helen Stimer", svarede Manden.
— „Hugormen" og „Tigeren"
havde tilsyneladende uinteresseret
vendt Ryggen til de to andre;
men gennem et Spejlsystem studerede de ivrigt den fremmede; de
lagde derimod ikke Mærke til; at
hver Blodsdraabe forsvandt under
„Gultielsas" Ansigtshud, og hun
stod el øjeblik fastnaglet til Stedet; men saa svarede hun skødesløst; „Vi kender ingen Helen
Stoner her".
Derpaa fulgte en trykkende Tavshed.
Saa spurgte „Elsa" som for at
sige noget :
„Er de selv fra Paddington?"
„Det er jeg", svarede Manden,
„og jeg er rejst til London, fordi
min nylig afdøde Broder indtrængende bad mig prøve paa at
finde Helen Stoller'.
„Dersom jeg —
— tilfældigvis træffer hende", — — kom
det nølende fra „Guldelsa" —
„fra hvem maa jeg saa hilse?"
„Mit Navn er Watson, og De
kan saa hilse og sige, at min
Broder, Georges, hvis Liv var
ødelagt, fra den Dag hun gik til
Bunds i Londons Havneknejper,
aldrig glemte hende og desværre
aldrig ophørte med at elske hende
— hans sidste Tanker gjaldt Helen Stoner — Guderne skal vide,
hun var dem ikke værd".
Elsa Roylow gennemrystedes af
en pludselig Kuldegysen og gik
hen for al varme sig ved Kakkelovnen.
Da Watson havde spist og vilde
betale for Bajeren, rejste „sorte
Tiger" sig og strakte sig gabende;
men samtidig saa han oppe i
Loftspejlet, at Gæstens Tegnebog
indeholdt mange dejlige store Sedler, og da lian syntes, „Guldelsa"
gjorde sine Sager forbandet skidt,
optog han Samtalen med Manden
fra Padclington.
„Det forekom ham, at han havde
hørt Navnet Helen Stoner", løj
Lian, og det endte med, at lian
inviterede Gæsten paa en Kop
Kaffe med en Kognak. „Hugormen" havde anbragt sig for Bordenden. -- Pludselig pegede han
paa Vinduet og sagde: „Er det
et Spindelvæv, citer er det en Revne
i Ruden. Watson saa derhen og
mente, det var Spindelvæv. inden
lian drejede Hovedet tilbage, havde
„Hugormen" lynsnart rystet et
hvidt Pulver ud i Gæstens Kognac.
„Sorte Tiger" havde et fordægtigt Smil i Øjenkrogene; men før
nogen anede Meningen, styrtede
„Guldelsa" hen til Bordet, greb
Gæstens Glas og raabte hysterisk
leende: „Helens Skad!" Saa stak
hun Glasset ud og løb ud af Stuen.
Udenfor spyttede hun Glassets
Indhold med det bedøvende Pulver ud; hun havde ikke sunket
en Draabe, saa gik hun ind og
satte sig ved Bordet lige over
for Watson.
Det varede ikke længe, før de
to sammensvorne opdagede, at
Sovedrikken ikke virkede paa
De var rasende --

havde hun drukket den, havde
de haft en ny Chance; men .Elses` Optræden var dem en total
()aede; — det mest ufattelige
var, at .Guldelsa, nægtede at
nyde Spiritus, ikke engang hendes
Yndlingsdrik Kalorie paa Is formaaede at friste hende.
Næppe var Watson fra Paddington ude af Knejpen, førend
„sorte Tiger" var over „Guldelsa"
og kylede hende hen ad Gulvet
med en drøj Ed.
„Hvad bilder Du dig ind, din
Idiot, her var jo Brænde at hugge"
saa let som at klø sig i Nakken.
„Hugormen" hvæsede og hvislede af Raseri og udbad sig en
Forklaring.
Med en Dronnings Mine rejste
„Guldelsa" sig, satte Hænderne i
Siden og svarede:
„Jeg er Helen Stoner og var
forlovet med den bedste Mand i
Paddinglon -- Georges Watson.
Watson her var min Svoger; det
skal han aldrig fan at vide, dertil er lian for god; men 1 skal
vide, at ham rører 1 ikke, saalænge „Guldelsa" kan fortælle
om „Forretningerne" i „Det blaa
Øje".

Victor Georg Kiihnel.
overretinanicterer

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler, Dokiimentskrivning, Dødsbobehandling ni. s.
KONTOR: Torvet i Sandvig.
(Terisihmeatiets Lokaler).
Træffes personlig hver Torsdag
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100,

Vintersæden
skal have Superfosfat.
3 a 4 Sække pr. Hektar.

GØDNINGSR019NAGNI

Sauiijnrdrr isg Mosejorder vil el Tilskud
at 1 å 2 Sække Kaligedning pr. Hektar som urtest være
vendigt.

Tillige vil del mange Steder være heldigt samtidig al
give 50-100 kg Svovlsur Ammoniak pr. Hektar for a t
sætte mere Fart t Væksten. smiledes at Vintersæden kan
blive tilstrækkelig modstandsdygtig for FroMen koistmer.

Krafit..-e

Danripkul

til "I'ærskiiiin,r er paa Lager.

Produkten.

81(ill Do have en iiy Hoverbiem
da forhor Dem om vore Priser. kh har Reuhrie al allerhedsle Slags
til meget rimelige Priser.

Produkteit.

Til Derskesæsonen anbefales
TItteklna/le,
Cylinderolie,
Køra.,imtenilifodt,
Iternfedt,
Iltemanndere,
SMIlrekrinder,
rotor-Petroieu
og løvrigt alt Værktøj, Skruenøgler m. rn.

Prodliikten.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

,\ftt er det flid
og Prisen er absolut billigst i

9rodukten.

Johanne dansen
VietnalleførretnIng

at bruge Høstbindegarn.
Vi har det fineste StandardHøstbindegarn paa Lager,

Møllers Bogbinderi

anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepelse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Tlf. -166.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Chr. DideriKsen, Rønne.

Tlf. 466

Indbinding af Bogen — Protokolfabrik. — Papirvarer.

I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — hurtig Levering.

Udsalg fra Slagteriet.

allingegeglyterk
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Fest- & Brildegaver

Elfenbenslakeret Sovevffirelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Kobue fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53. Allinge.

i Guld- og Sølvvarer
findes i stort Udvalg,

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

A. Lyster,
Hasle.

Siagleriels lldulo l

Tlf. 74.

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen,

Benmel.

Fodermulafailiriken. Nylker

Kofoed & Mortensen
1Byggeførretning

g=4
Ligkister og Ligtøj.
Naar De skal avertere. benyt da

,,Nordbornholm"

Hjemmelavet Paalæg.
Salater, syltede Asier og Agurker.
Krydrede Matjessild, benfri Sild,
Gaffelbitar, Anchioser, Laks, Hummer, Krabber, Rejer og Sardiner
og Tomater. Prima friske Varer

BRØDRENE ANKER. HASLE.
JERNNTOIIKEI S. Tl.i!iKl'1iF:tIIHI i.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Tlf. SS.

Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr, pr. 100 kg.
Tlf. 79.
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SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE
1
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meste direkte Ruter Ira København til New York
og Canada med regelmæssig Algang flere Gange

hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i
Canada sin :...... . .; alter At ::omsten. Alle Oplysninger fra PassagerA frieli o-en, K' .,:1/4-3r!:,:s NYTORV 8, Kobenhavn K., eller hos:
ittorpr. Steiffer, tflannr, 18egtt. 4iforttit3ln, 'Retø, (kbb. $eterim, Saande,
,̀/4 011lt. D. 41lornitga, 'Kringle, tr otooral j3. Vinter Toulletg ,,inale

klit Deres Tryksager i Stige llolliryfieri

