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Det var en stille Morgenstund,
da Høsten laa i Lade,
da grøn og tæt var Hegn og Lund
med Dug paa alle Blade,
og Røgen, som saa langsom korn
fra Skorstenspiberne, krøb om ,
en Tid i Gaard og Gade.
Da Edderkoppens tusind Spind
var strintet, vædetynged'
og Slaan og Hyben kold om Kind,
ved Vejen sagte gynged,
da Rønnens gule Ild var tændt,
og rode Brombærranker spændt
laa gennem Græsset slynget.
Da Stubbene var vissentgraa,
og Agrene var ramme,
Kartoffeltrævler brune laa
paa klægesorte Kamme;
da Roemarken dufted frisk,
cla Harerne slog op som Fisk
i dybe, grønne Damme.
Da Kvæget snøfted', Bonden keg
i Himlens tætte Taage,
til Solen fødtes, graa og bleg
som Isen ved en Vaage;
da stod jeg selv, en lille Purk
og sanded ind en Morgenslurk
ved Havens hvide Laage.
Jeg hørte modne Æblers Hop
fra Grene ned i Græsset,
en Mælkevogn i strakt Galop
med tunge Spande læsset,
en kort og simpel Kragesang,
som fra en nylig pløjet Vang
hver Morgen bliver messet.

Niels Jeppesen.
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Sidens Krav
Herunder optages Artikler om Emner,
der egner sig til Diskussion.

Udvandring.
Naar nogen skriver om Udvandring, giver det fædrelandskærlige
Mennesker et Stik i Hjertet.
Dette er let at forstaa. Hvilket
Hjem vilde ikke helst beholde sin
Ungdom i Hjemmets Nærhed?
Alligevel kan det være det bedste af de foreliggende Muligheder,
at de Unge kommer ud. Spørgsmaalet er, om ikke det for Danmark er det mindste Onde, hvis
mange af de Unge vovede Springet ud i det Fremmede ?
fordi
dette er det bedste for disse Unge
selv.
Man springer nødig ud i en Aa,
hvor man knap ved, om man kan
bunde. Men hvis man har en
Præriebrand i Ryggen, saa springer man.
De, der ikke kan taale Talen
oin Udvandring, maa have et lysere Indtryk af Forholdene herhjemme end jeg har. Jeg synes
vi tvinges til at lade de Unge
rejse. Vi kan jo ikke anvise dem
Arbejde herhjemme. Eller vi kan
jo ikke give dem Fremtidsudsigter.
I Gaar var der fire haabløst arbejdsløse Unge hos mig, i Dag to.
Hver Dag ser vi nogle, om hvem
vi maa tænke. Hvor skal disse
unge Piger finde Følgeskab for
Livet ? Enhver ved jo, at Overtallet af unge Kvinder herhjemme
øges med fem Tusinde om Aaret.
Og naar skal mange af de unge
Mænd kunne bygge Hjem ? Hvor-
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ledes skal mangfoldige af dem
finde saadanne Kaar, at de engang
kan leve det naturlige Liv, opforsire Børneflokke og faa disse Børn
i Vej?
Man taler koldblodigt om den
usunde Børneindskrænkning, mens
man ikke vil høre Tale om at gaa
ud og gøre sig Jorden underdanig! Over dette sidste er dog Forjættelse. Over den om sig gribende Børneindskrænkning er der
utvivlsomt Forbandelse.
Lad os kun fortælle alt det, vi
ved om, hvor haardt Livet i Canada og Argentina vil falde de
fleste Emigranter, i hvert Fald til
at begynde med. Men er det
haarde Liv det værste Liv? Hellere slides op end ruste op ! En
sund Nation hjælper de Unge ud,
hellere end se dem gaa til Grunde
herhjemme i tvungen Lediggang
eller forvilde sig i slap Unaturlighed.
Ingen kan mene, at Udvandring
er et Universalmiddel imod vort
nutidige Samfunds Brøst.
Men det er en Nødhjælp, som
vi ikke kommer udenom. Baade
Stat og Kommune vil komme til
at tage Spørgsmaalet op, saasnart
Nøden føles uudholdelig.
Hvor skal Byernes Ungdom,
som nu i Sommer forlader Folkeskolen, komme i Lære? „Om et
Aar, om to Aar", svarer de Mestre, man spørger. Hvad skal vi
med de 1700 Studenter, vi faar i
Sommer? De blev i Skolerne, da
de dog ikke kunde komme i Lære.
Men hvad nu ?
„Sønderjylland", siger nogle.—
Ja, der kun de anbringe ca. 100
dygtige Landmænd om Aaret.
„Udstykning", siger andre. Ja,
men hvor mange kan Loven om
Husmandsbrug hjælpe i Gang om
Aaret? Og hvem kan gøre den
arbejdsløse Byboer til Bonde her
i Landet ?
„Industrien", siger nogle. Ja,
den leve ! Men hvorlænge?
Ser man ikke, at vore Kunder
i Vesten og Østen efterhaanden
kan selv, og at de en Dag bliver
vore Konkurrenter eller allerede
er bleven det. Hvor lyst eller
mørkt man end ser paa de hjemlige Udsigter, saa bliver dog to
Kendsgerninger tilbage: den ene,
at vi er herhjemme i en Nødsituation, som ingen ved en hurtig
Vej ud af, den anden, at i Canada
eller Agentina er der Plads fremmede Forhold, men Plads haardt Liv, men Plads — fattige
Forhold, aandelig talt, men Plads.
Tilbage bliver den Kendsgerning,
at disse Lande mangler et halvt
Hundrede Millioner Mennesker,
medens vi herhjemme er bleven
saa mange, at det daglige Problem er, hvordan vi skal komme
forbi hinanden uden at støde
sammen! Vi maa lønne Betjente
til at staa paa Hjørnet og dirigere
os udenom hinanden, mens Præ-
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Et romantisk gammelt Slot.

Omtrent midt i England ligger det gamle idylliske Herresæde
HADDON HALL — et Mønster paa en ægte gammel Adelsborg. Fra det 12. Aarhundrede har det været i Familien Vernons Besiddelse
og blev gennem 400 Aar beboet af denne Familie. Men saa skete
der en Begivenhed, som ændrede Forholdet, idet den skønne unge
Arving til Slottet, Doroty Vernon, lod sig bortføre af Jarlen af Rutlands Søn, og dermed gik Ejendommen over til Familien Rutland,
som endnu ejer den. Slottet bebos nu kun af Familiens Tjenerskab.
Alligevel er det nok et Besøg værd, thi det giver et godt Begreb om
hvorledes den rige engelske Adel indrettede sig i sine Boliger. Den
store Riddersal taler tydeligt nok om Fortids Pragt. Et eneste Egetræ fra Slotsparken skal have leveret alle Plankerne til Salens Gulv.
Ogsaa Vægge og Loft er af Egetræ og rigt forsiret med udskaarne
Adelsvaaben. Trappen staar endnu, ad hvilken den dejlige Dorothy
paa sin Søsters Bryllupsaften ilede ned i sin Elskers Favn, for i den
lyse Sommernat at flygte med ham paa hans Hest til Leicester, hvor
de næste Dag blev viede.

rien og Campen venter paa Arbejdskraften.
— Om den enkelte skal rejse
eller blive hjemme, hvem tør udtale sig om det? Men sagt i Almindelighed vilde en stærkere Udvandring nu være det mindre Onde
for vort Fædreland, — — og for
mange kække Unge — en Velsignelse.
Gunner Engberg,

Razzia.
Efter en Karriere, der var afstukket efter følgende Mærk epunkter; Totalisator-Agent — ArtistImpresario — Filmsstatist — havde
Mr. Joseph Markham slaaet sig
ned i den forholdsvis respektable
Stilling som „Klubvært". Orinoco
Klubben bestod af en Række lysky Saloner i en lysky Gade i Ki
neserkvarteret og var blevet grundlagt ved en Kapital, der var tilvejebragt paa en Maade, som ondsindede Personer vilde kalde Pengeafpresning,
Trods sin mere end tvivlsomme
Karakter havde „Orinoco-Klubben"
hurtig forstaaet at skaffe sig en
udsøgt Kundekreds, hvilket maaske ikke var helt uden Forbindelse
med den Kendsgerning, at der
indenfor dens Mure dyrkedes et
hvilket som helst af de af Loven
forbudte Hasardspil.
Skønt denne fortrinlige Klub nu
havde eksisteret i hele tre Aar,

havde den indtil Dato, vidst at
unddrage sig Politiets Opmærksomhed og Mistanke. Dette havde
to Aarsager. For det første den
overordentlige Forsigtighed, som
Mr. Joseph Markham og hans Broder Freddy, der fungerede som
„Direktør", udviste. Og dernæst
en lille Mand, der gik under Navnet Teddy Huxtable og var en
Slags Spion for Brødrene Markham. Han var paa en eller anden
hemmelighedsfuld Maade kommet
til at staa paa en fortrolig Fod
med Politiet og skaffede sig ad
den Vej Underretning om, hvornaar den næste Razzia skulde
foretages, og hvilken Spillebule det
da skulde gaa ud over.
En Aften, da Mr. Joseph Markham sad i sin komfortable Lejlighed i Bloomsbury og nød en Cigar efter Middagen, korn hans
Broder Freddy ind. Freddy saa
meget bekymret ud
„Hvad er der paa Færde?"
spurgte Joseph.
„Jeg syntes, jeg vilde se op til
Dig for at fortælle, at Politiet rører
svært paa sig nu. En Mand der
hedder Lester, som er kommet i
Klubben i nogle Maaneder, fortalte
mig i Aftes, at en Slægtning af
ham, der er ansat paa et Politikontor, har betroet ham, at Politiet
havde store Planer for. Fire Spillesaloner er blevet ryddet alene i
sidste Uge."
,, Meget sandt," bemærkede Joseph koldblodigt. „Men det er ikke
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værd at blive nervøs af den Grund.
Du ved, at Huxtable plejer at have
øjnene med sig."
„Ja, men selv Huxtable kan fejle,
Man kan ikke regne med, at han
altid ved Besked."
_Meget sandt, men man maa jo
finde sig i nogen Risiko. Hvis Folk
var bange for at risikere noget,
saa kunde vi Klubejere slet ikke
eksistere."
„Ja, det er let nok for Dig at
være saa overlegen," sagde Freddy
Markham. „Du sidder herhjemme
og læser Aviser, mens jeg gør hele
Arbejdet. Hvis Politiet slaar ned
paa os, saa bliver det vel ogsaa
mig, der bliver taget ved Vingebenet. Du viser Dig jo aldrig i
Etablisementet. Men hvad mener
Du, vi skal gøre i Tilfælde af
0 verru rupi i ?"
„Saa dæk det hele! Masker Spillebordene og Apparaterne, hvis
der bliver Tid til det. Hvis ikke,
saa overgiv Dig ganske roligt og
uden Vrøvl. Frem for alt, prøv
ikke paa at bestikke dem. Det er
særlige Folk, de bruger til den
Slags Arbejde, og det vil blive
alt for dyrt."
———
Ved Halv-eet Tiden tre Nætter
senere var Livet i „Orinoco-Klubben" paa sit højeste. Hvert eneste
Bord var besat. Banknoter, Chcks,
Guld- og Sølvpenge laa strøet
overalt.
Spillere gør sig sjældent Bekymring om Overrumpling. Hvert eneste Menneske her i Salonerne vidste Besked med, hvilken Skæbne
der var overgaaet andre Spillebuler i Nabolaget for ganske nylig,
men Spillelidenskaben overmandede enhver Frygt hos dem.
Freddy Markharn derimod var
mindre sorgløs til Mode. Han var
forfærdelig nervøs. Han styrkede
sine Nerver med en Drink og gav
sig saa til at iagttage et Par pro.
fessionelle Spillere, der snød i
„Baccarat', saa det var en Fornøjelse at se.
Pludselig stivnede Grinet, der
var over Freddy Markhams Ansigt. Hjertet næsten stod stille i
Livet paa ham. Han havde hørt
tunge Trin paa Trappen.
„Nu har vi dem!" mumlede han
med hvide Læber. Han var paa
Vej hen til den Kontakt, der skulde
faa det nærmeste af Spillebordene
til at klappe sammen, da Døren
pludselig blev revet op med en
utroltg Voldsomhed. En svær Overbetjent, ledsaget af to Konstabler,
marcherede triumferende ind i
Salonen.
Afskaaret fra at udføre Forsvindingsnummeret med Spillebordet
stod Freddy Markham stiv som
en Pind. Overbetjenten nærmede
sig og saa skarpt paa ham.
„De er Direktør for denne Klub,
formoder jeg? De er Mr. Freddy
Markham?
„Ja, det er mig, hvad ønsker De?"

„Efter Meddelelser, vi har faaet,” „Vi kan ikke pudse Politiet paa Meningen, at dette Sted aldrig
vedblev Overbetjenten, „har vi al dem."
: skulde glemmes ; det skulde hæGrund til at tro, at dette her er
„Nej, og det ved de ligesaa godt ges om og plejes; Sommerens
en Spillesalon, hvor der dyrkes sorr vi andre. Der er ikke andet skønne Blomster skulde brede sig
Hasardspil."
at øre, end at finde sig i det, I over Mindet om den Kære, som
Et øjeblik tænkte Freddy paa Sir, og tage det hele med et Smil." gik bort.
at protestere og afkræve PolitiJeg ved en, der ikke vil tage
— Men i Stedet bredtes Glemmanden hans Legitimation for at det med Smil," mumlede Freddy, selens Slør.
vinde Tid. Men ihukommende sin „og det er min Bro'r."
Saadan vil Glemselens Slør
Broders Raad opgav han al Mod——
bredes over den Dag, der nu er
stand.
Joseph modtog Freddy med et død. Det er allerede i Færd med
Han trak paa Skulderen. „Javel," fortauset: „Naada, hvad Pokker i at kaste sin Skygge derover. Og
sagde han næsten ydmygt. „Kom er der paa Færde, Du er saa bleg naar nye Dage er kommet og gaaet
bare nærmere. Jeg er til Deres som et Spøgelse!"
— da vil denne Dag helt være
Tjeneste, og jeg skal ikke skjule
Freddy fortalte, hvad der var svunden af min Erindring.
noget for Dem. Klubben er som hændet, og Broderen hørte efter,
— Hvis en Ven om et Aar vil
De bernærkee, baseret paa Hasard- uden at en Mine fortrak sig i hans spørge mig : „Hvad foretog du dig
spil."
Ulvefysiognomi. Da endelig Histo- i Dag for et Aar siden?" saa vil
Overbetjenten smilede.
rien var fortalt, sagde han roligt: jeg være ude af Stand ti! at svare
En Fornøjelse at træffe en saa „Naa, ja, de Tyveknægte er kom- derpaa; Mørket vil ruge over denne
ærlig Sjæl — i disse Omgivelser," men Politiet i Forkøbet, det er Dag, den er for mig, som om den
bemærkede han. „Jeg maa anmode det hele. Der skulde være foreta- aldrig havde eksisteret.
Dem og de andre Herrer," han get en Razzia hos os, men først i
Om et Aar — ja, men hvorfra
saa sig omkring, „om at blive her næste Uge, fortalte Huxtable mig." ved jeg, om den Dag, der svandt,
i dette Værelse, indtil vi har un„Ja, men det er ærgerligt med vil blive efterfulgt af andre? Har
dersøgt de øvrige. Tillader De at alle de Penge, de Banditter stak til jeg nogen som helst Garanti for
jeg laaser Udgangen der." Han sig," indvendte Freddy, forbavset det ?
gik selv hen til den Dør, han var over Broderens rolige Holdning.
Det griber mig om Hjertet. kommet ind ad, drejede Nøglen
Joseph grinede bredt.
Tænk, hvis dette er din sidste Dag
om og stak den i Lommen. Efter
„Det er ikke saa ærgerligt, som her i Ti
den — hvis dit Liv, din
omhyggeligt at have samlet alle Du tror," sagde han. „Se her." Gerning, dine Ord og Tanker —
Banknoter og de øvrige Stabler han rejste sig og aabnede et lille hvis det altsammen er forbi med
af rede Penge, der flød over Bor- grønt Pengeskab, der viste sig at denne Dag; hvis Dagen i Dag er
dene, puttede han hele Dyngen i indeholde en Dynge rede Penge i Livets sidste Gave til dig ! en Lædermappe, hilste formelt og Guld- og Sølv og Banknoter. »Her
Ja, hvis — hvad saa ? Hvad
forlod Værelset, ledsaget af Kon- er nemlig Rovet," vedblev Joseph vilde jeg have gjort, hvis jeg i
stablerne, for at fortsætte sine „Politiuniformerne, som jeg og Morges havde faaet at vide, at i
Undersøgelssr i Spillestuerne ved mine to Hjælpere brugte, er i det Aften skal du dø •—? Jeg komSiden af.
andet Skab der. Mit forlorne Fuld- mer til at tænke paa en rig og
En uhyggelig Stilhed lagde sig skæg narrede selv Dig, min kære virksom Landmand, til hvem det
over det før saa livlige Selskab.
Freddy. Jeg tænker, vi gemmer en Dag lød . Du Daare, i denne
„Hvad bliver der af Pengene?" de Sager, vi kunde maaske faa Nat skal din Sjæl kræves af dig.
spurgte En, hvis Gevinst, paa tolv Brug for dem en anden Gang."
Du Daare ! blev der sagt — og
Hundrede Pund, var vandret lige
det var vel, fordi Manden glemte,
i Overbetjentens Lædermappe.
ikke tænkte, at den Dag han op„Beslaglagt, selvfølgelig," snerlevede, var hans sidste, fordi han
rede en anden. „Dem ser vi aldrig
lagde Planer langt ud i Fremtiden,
mere."
regnede med en Mængde Dage,
Klokken slog eet.
En Dag er gaaet; Skyggerne som aldrig vilde komme til ham!
„Det tager lang Tid for dem at er forlængst blevet lange derude
Hvis jeg i Morges havde faaet
gaa de andre Værelser igennem," i min efteraarsprægede Have. — at vide, at det var min sidste Dag,
sagde Markham pludselig, „De Solen er sunket bag fjerne Høje, da vilde jeg sikkert huske dens
var ikke mere end et Par Minut- Mørket har lagt sig over min lille mindste Enkeltheder: hvert lille
ter om dette her. Hvad Pokker Del af Verden.
Sekund vilde staa mejslet i min
bestiller De?"
De. er egentlig saa lige til ; jeg Bevidsthed. Og hvor meget vilde
Det saa virkelig meget mystisk har oplevet det saa ofte, at det jeg da ikke have bragt i Orden,
ud. Der var kun fem Saloner til, burde være en tilvant Ting — men som jeg nu har ladet ligge til i
og der var allerede gaaet en halv det er det ikke. En Dag er gaaet Morgen.
Time.
— det staar pludselig for mig som
Det har været en stille Dag, en
Pludselig blev Døren laaset op noget truende. Det er som Uret Dag med Sol og milde Vinde, en
udvendig fra, og Portier'en kom derinde tikker: „aldrig mere, al- jævn Dag, hvor jeg bar hvilet ud
forundret til Syne,
drig mere". Og jeg ved det, føler efter Søndagens Prædiketjeneste,
„Det er en mærkelig Historier, det som en knugende Vished —: en Dag, som jeg har nydt — ogSir", sagde han henvendt til Fred- en Dag er svundet for aldrig mere saa en Dag, jeg har sagt Tak for,
dy Markham „Jeg forstaar ikke et at vende tilbage. Intet under So- men alligevel: som jeg sidder her
Muk af det. Politiet er gaaet."
len kan genkalde denne Dag; jeg og tænker over Dagen, forstaar
„Gaaet!" lød det overrasket fra har gennemlevet den for første - jeg, at min Tak var for svag. —
en Snes Stemmer paa en Gang.
og sid ste Gang. Den vil aldrig Den nye Dag kom til m!g som en
„Ja, de Herrer! Jeg sad ved møde mig med sin gyldne Mor- Selvfølge. Men for de mange var
min Pult og spekulerede over, genrøde, med sit friske Pust, sin den ingen Selvfølge. Den syge,
hvad det skulde blive til, da Over- varme Middagshede, sin kølige der i Morges for første Gang i
betjenten og Konstablerne kom Aftensvale.
lange Tider fik Lov at gaa ud i
marscherende forbi og gik ud af
Jeg har levet en Dag. Den be- Haven, indaande den friske Luft
Huset."
gyndte i Morges. Jeg sidder og derude i Naturen — for den raske,
En Tanke slog som et Lyn ned tænker tilbage. Kan jeg huske, der i Morges blev ramt af en Ui Freddy Markhams fortumlede hvordan den begyndte, hvordan lykke, og som med Angst og BæHjerne. Med en Ed fo'r han til den allerførst mødte mig? Hvor ven saa Aftenen i Møde :
vil
Døren ind til den tilstødende Sa- er Mennesketanken svag! — alle- jeg leve saa længe ?
for den,
lon, og fra denne fo'r han videre rede nu, hvor Dagen kun for et der i Dag mistede en af sine kære
gennem de øvrige. I hvert af Væ- øjeblik siden tog Afsked med mig — for alle disse og utallige andre
relserne fandt han forbavsede — en Afsked for Tid og Evighed var Dagen ingen Selvfølge ; de
Spillere, hvis Penge var blevet — har jeg allerede næsten glemt saa den i Møde paa en ganske
fjernede fra Spillebordene.
vort første Møde, der dog fandt anden Maade end jeg.
Her er Mr. Huxtable, maaske Sted for faa Timer siden.
Hvad bevirker den store Forhan kan sige os noget om det,
Saa hurtigt glemmer et Menne- skel paa Dagene? Der er Dage,'
Sir," sagde Portieren.
ske!
vi kalder Mærkedage ; der er Dage
Men Huxtable var ligesaa overJeg kommer til at tænke paa vi mindes — i Sorg eller i Glæde,
vældet af Forundring som enhver de mange forsømte Grave. Intet og der er Dage, vi aldrig tænker
anden i Salonerne. Han trak Mark- Steds ser man tydeligere og smer- paa. Dagen i sig selv — det er
ham hen i en Krog.
teligere, hvor forfærdende snart ikke den, der bevirker Forskellen,
„Der skulde foretages en Raz- Mennesker glemmer, end paa en de er ens — seks Dage til Arzia i Klubben her," sagde han med Kirkegaard. „Elsket og savnet", bejde og een til Hvile; Dagene
lav Stemme. „Men ikke i Aften. staar der — og Ukrudtet vokser kommer ud af Evigheden til os,
Først en Gang i næste Uge, efter maaske helt op over Stenen. — kommer som Gaver fra Livets Gud,
hvad jeg har hørt. Men ligemeget, Ja men det er jo ogsaa kun Stø- kommer med Sol og Regn, Storm
det hele er ganske klart og ligetil. vet, som gemmes her — og dog, eller Stille, kommer til os med de
Vi er blevet taget ved Næsen. De Graven er Mindernes Sted ; den tusinde Chancer, og hver Dag afFyre var ikke mere Politibetjente Dag den blev kastet og der blev spejler Evigheden, hver Dag komend De og jeg."
taget Afsked ; den Dag Sorgen mer som en Paamindelse — en
„Men hvad skal vi gøre?"
knugede om Hjertet og pressede Paamindetse om, at vi er rejsende
spurgte den ulykkelige Freddy. Taarer paa Kinden — da var det Folk, der har Evigheden til Maal.
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Vi, der kun er smaa bitte Ting
i Uendeligheden, vi, hvis Liv og
Daad vejres hen gennem Tiden
som Løvet i Høstens Skov, til os
kommer Dagene dragende, møder
os, kalder os, kærtegner os, men
vi drager fremad og atter fremad
paa den Bane, som først Korset
paa Graven skal standse — hernede.
— En Dag er gaaet. For evig
er dens Chancer, dens Lykke borte
— jeg skal aldrig mere gribe den.
Du havde et Bud til mig fra
Evigheden
fik jeg fat i det Bud?
Den havde i sine rindende Timer
en Uendelighed af Glæde skjult
- - øste min Sjæl af denne Glæde?
-- Den var Guds Gave til mig
lille Menneskefnug. Fik jeg den
rette Velsignelse ud af den, fik
jeg brugt den til Velsignelse, eller
kastede jeg Vrag paa Hans Gave?
--- En Dag er gaaet — nu kommer Natten!

Karl Lindr/trist.

Vejrforudsigelser.
Hvorledes Naturen reagerer mod
Vejrforandringer.
—o- I ældre Tid, da man ikke
kendte Barometer eller Radio,
maatte man give Agt paa Naturen
for at kunne slutte sig til Vejrforandringer. I de efterfølgende
Linier fortælles lidt om nogle Optegnelser, som en vejrkyndig forlængst afdød Landmand i sin Tid
har foretaget.
Dug dannes ikke, hverken naar
Himlen er overtrukket eller naar
det blæser. Derfor tyder stærkt
Dug paa tørt, klart Vejr.
Naar Mosekonen brygger, varsler det ligeledes tørt, varmt Veir.
En ualmindelig klar Luft, der
undertiden viser sig lidt over Synskredsen, og hvorved fjerne Genstande som Bakker, Byer, Kirker
og Vindmøller træder meget tydeligt frem, tyder paa kommende
Regn og Blæst.
Stærkt Blinken af Stjernerne,
Ringe omkring Maanen og Stumper af Regnbuer paa løsrevne
Skyer er Tegn enten paa Regn
eller stærkt Blæst.
Hvis det begynder at regne inden Solopgang om Morgenen, bliver det som Regel Tørvejr inden
Middag.
Saafremt den grønne Stribe i
Regnbuen er størst og mest klar
tyder det paa mere Regn. Er den
røde Farve mest fremtrædende, vil
Blæst og Regn følges ad.
En rød og overtrukken Himmel
ved Solopgang er Varsel om Regn.
Mod Regn slaar det aldrig fejl,
at Kattene vasker deres Ansigt
med Forpoten, at Kragerne gør
en usædvanlig stærk Støj om Aftenen før de sætter sig til Ro, at
Hanerne galer paa usædvanlig Tid
at Høns med Kyllinger søger Husly, at Myggene er slemme til at
stikke, at Edderkopperne er stundesløse og urolige, og at Bierne
enten slet ikke flyver ud eller kun
fjerner sig meget kort fra Stadet.
Lige før Regn dufter Bloms'terne
stærkere end ellers, fordi Luftens
Vanddampe hindrer Duften i at
stige til Vejrs, Selv en Krans af
tørrede Bukkar kan dufte ejendommelig stærkt, nogle Timer før
det bliver Regn.

`.;dersom
Et Ord til min store Dreng.
0—
Jeg ser dig sidde med dine
Lektier foran dig. Du er kommet
i Gang. „Det er blot det at faa
begyndt", plejer du at sige. Det
er saa sandt sagt. Al Begyndelse
er svær. Men naar du først tumler med Tingene,isaa tændes Flammen i dit Blik, Ildsluen i dit Sind,
og du optager Kundskab, som en
Svamp trækker Vand.
jeg ser paa dig og undres paa,
hvilken Skrift Skæbnen vel har
skrevet paa din Pande — og tænker paa, hvad Livet vel vil give
dig at tumle med,

Mon du vil tage paa dets Opgaver, som du nu tager paa Ligningerne med de „ubekendte"?
Som jeg ser dig nu. — Naar
du, hvis en Løsning glipper, resolut begynder forfra og ikke helmer, før clU har faaet Bugt med
Vanskelighederne. — Rynken mellem Brynene glattes ud — Sejren
staar at læse i dit Blik. — Vil du
du tage Livets Opgaver saaledes?
I saa Fald lykønsker jeg dig, Thi
paa dette beror saa meget.
Livets mange Muligheder ligger
foran dig. Men Livet stiller ogsaa
sine Betingelser.
Hvis — siger Livet — du kan
holde dit Hoved oprejst, hvor alle
andre taber deres; hvis du kan
vente uden at trættes; hvis du
kan taale at blive hadet uden at
hade igen ; hvis du kan drømme,
uden at dit Liv bliver Drømme;
hvis du kan lære at tænke, og
Tænkningen bliver ikke et Maal,
men et Middel til Handling; hvis
du kan møde Lykke og Ulykke
med samme Ligevægt i dit Sind;
hvis du kan blande dig med Mængden uden at miste dit Særpræg
og være dig selv overfor Konger
som overfor Tiggere; hvis du kan
taale at se det, du har arbejdet
paa, synke i Grus og bagefter give
dig til — taalmodigt — at bygge
det op igen; hvis du, naar Nerver
og Sener er ved at svigte, dog
har Vilje til at holde ud en Stund
endnu -- da, siger Livet, er du
en Mand, der kan gøre Mands
Gerning. Da kan du erobre Verden.
Din Moder

Som Reklame
for NORDBORNHOLM udsender
vi i Dag og følgende Fredage i
September Maaned ca.

2000 Prøvenumre
til de Familier paa Landet og i
Byerne, der endnu ikke har tegnet sig som Abonnenter paa Bladet. -- — — — Samtidig gør vi
opmærksom paa, at NORDBORNHOLM udkommer 2 Gange om
Tirsdag og Fredag — og
Ugen
kan bestilles gennem Deres Postbud eller paa det stedlige Postkontor. — — Vort Tirsdagsblad indeholder særlig interessante
Artikler, bl. a. Mordet ved Strandløkken 1695, Uddrag af Hammershus Birketings Protokoller, „Med
Kajak gennem Europa", en ung
Mands Skildring af, hvad lian ser
og oplever gennem de mange
fremmede Lande paa Vej mod
Sortehavet — — — samt andre
spændende Fortællinger.
Abonner paa NORDBORNHOLM
Averter i NORDBORNHOLM
Egnens billigste og mest udbredte
Blad.

Yra »ag til »ag.
——
Mejeriet Hajbjerggaard
udvider stadig sit Virkefelt. Fra et
lille beskedent Foretagende er Mejeriet
under den nuværende Bestyrers Ledelse
vokset op til en moderne Fabrik, hvor
nyeste Opfindelser indenfor Maskintekniken er taget i Brug. Hr. Hansen
nøjes imidlertid ikke med at komme
i første Række indenfor Mejeriernes
Smørbedømmelse, ogsaa paa Flødeisfabrikationens Omraade vindes Terrain
– og næppe er de første Lavrbær
vundne paa dette Omraade, før Hansen med usvækket Energi kaster sig
over Fremstilling af Flaskefløde. Efter
hvad der meddeles os, er Eksperimenterne nu tilendebragt og de første Flasker bragt i Handelen. Vi anbefaler
vore Læsere at smage paa Produktet.

Den pragtfulde Film
„Kvinden paa Maanen", som forleden
tnaatte aflyses paa Grund af Motorskade, er det lykkedes atter at fremskaffe. Vi anbefaler vore Læsere at se
denne Vidunderfilm.

Atter er der Fest paa Finnedalen,
Koncert, Biograf og Dans – foruden
Ilet allerdejligste – en Spadseretur i
den pragtfulde Skov, der skinner i alle
Efteraarets Farver.

Køb Konfirmations-Uret

Gode Kartofler

samt Konfirmationsgaver i alt indenfor Urmager- og Guldsmedeartilder.
Gode Varer.
Telefon 140. - Billige Priser.

En flink Karl

Conrad Hansen, Allinge.

Hy norsk Spegesild
Ekstrafin Kvalitet.
(Størrelse som den bornholmske)

Nye islandske Fedesild
Islandsk Krydersild, meget delikat
Allerfineste afnakket

Klipfisk

anbefales til billigste .Priser.

J. B. Larsen.

Syning af Kjoler,
Linned og Bornetel
saavel nyt som Omforandringer
udføres.
Tlf. Rø 6. Thora Olsen.
(Th. Bendtsen, Ro St.)

En god Schålerhund
samt Hvalpe er ti] Salg.
Hans Larsen, Pilevang,
Klemens pr. Hasle.

(t)
Grav

sælges.

Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.

kan faa Plads.
Tlf. Gudhjem 81.

ilmerrissr-Salopell

i Bornholms smukkemonumenter ste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
Priser.
dogi rimelige
Forlang Tilbud.
Se min Monument-Udstilling,

Rosenborg, Sandvig,

1 ftersonkørsel

V. Sørensen.
••••■■•■=11■••■••■•••••.......■4ffiee.4.4

i ny lukket B i] og til rime- I
lige Priser. Tir. 145.

Poul Nielsen
Overfor Gæstg. Christensen. I

Sigeriets ildsal,

•••••••■■••••••••• • ••••••••••e •••••:
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Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S.

Bornholms
Spare- og Laanekasses

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

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

AllingeYegIvrerfi,
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Lukket 5 Pers. Bil
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen, Tein.

Allinge-Sandvig.
Røde Kors.
Allinge-Sandu. Afdeling
afholder

Kursus i
Sundhedspleje og Sygepleje
paa Christensens Sal (Havestuen)
i Ugen fra den 22. til 28. Septbr.
hver Aften fra Kl. 8 —10.
For Kursus betales 2 Kr. for
hver Deltager. — Indmeldelse hos
Formanden Fru Snnedem. Petersen.
Bestyrelsen.

Hotel Fillnedala

hinden paa Mama Koncert = Dansant
Søndag den 14. September Kl. 5

Avfq* i „Nordbornholm"!

-Nort

•

Oplag 3500 Ekspl.

Kl. 7 Alexandersens Trio.
Præcis 7,30 Biografforestilling: „Tyvenes Komme'. Lystspil i 7 Akter.
Entre 1,00, Børn 50 øre.
Kl. 9 Danseaften. Gratis Entree.
Kl. 12 Finale.
Borde kan reserveres i Salen.

H.

Victor Planck
Allinge.

Colberg.

1•11, AT.

• • • 0 • •9 • • ••••• ••• • • •• • • • •

Læses i alle Hjem
Billig Annoncepris

4

&fra ifil6ud

Egner sig derfor
bedst for Avertering.

Al Lasikorsel diges
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y.
A. Engen, Tein.

kiosken, Allinge
udsælger alt Legetøj til

1

meget smaa Priser.

I
Storr

— Et Parti Dametasker og
Herre-Punge sælges for halv Pris.
NB. Et Parti Cigarer
halv Pris.

Billige

8.

Rasmussen,
Kiosken, Allinge.

Frelsens H ae r,
Dukken blev vundet paa Nr. 37.

Overrettmagfører

TRINTAGE

Jac. Jensen.

Godelriliægshaner
er til Salg af solvhalsede Italienere
samt af brune og gule Italienere.
Anna Lindberg ved Gamledam,
Rutsker.

Træffes personlig hver Fredag Form

1~111111~11110~1111~~1

94364141191)11~09

ffarekmann, Nusle.

4Si.N.SG ASie
k ved
DU

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

ivd55)
ved Victor Planck, Allinge.

12 spændende Akter.

Grammofoner
og Plader sælges billigt.

Sorte blanke Regnfrakker med Stofkrave
til Piger og Drenge er paa Lager i nedenstaaende Størrelser og i to gode Kvaliteter.
Længde 80
85
90
95
100 cm
Prima Kval.
Kr. 14,75 15,50 16,0o 16.85 17.50
Extra prima
20.35 21,00 21,75 22,50 23,25

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

ftlkGAS,?,$,„

En Film om den første Raketrejse
til Manen,

Fotografiske Artikler,

Film og Kopipapir etc. udsælges
halv Pris.
Marchirnann. Tlf. Hasle 90.

Ugeblad og Annoncetidende
for søndre og østre Herreder

Leverandør til Vare- eg Landbrugslotteriet.

Søndag Aften K . 8

Stamdyr.

Chinchilla og Angora Kaniner
er billigt til Salg.
016 Larsen, Vestergade, Hasle.

gerne-Regnfrakker.

3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pst. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

,Østbornholm'?

Illatrosfacon-Ulster til Konfirmander.
Kulørte Drengehftbitter og Matroshabitter
er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder.
Kulørte Habitter bestaaende af Bluse med Lynlaas og
Plusfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne).
Kulørt Habit-Jakke med Ridebenklæder.
Størr. 6 fra 31,85.
do.
Jakke med alm. korte Benklæder fra 19,75.
do.
lange do. Stør. 7 fra 29,50.
do.
Rlaa Hatroshabitter føres i 3 Kvaliteter.
Med lange Benklæder Størr. 6 fra 23,50.
Med korte
do.
19,75.
do.
Kulørte Ride- og Pinsfourbenklieder er paa Lager
i alle Størrelser.
Stort Udvalg i prima Ulsters i alle Størrelser. fra ganske
smaa til ca- 18 Aar.
Bina Kadetfrakker og Stortrøjer i alle Størrelser.
Alt vort Drengetøj er fremstillet af prima Stoffer. og
Tillæg og Forarbejdning er den bedste.

Zografen.

50 Stk. med Navn 2 Kr.
Allinge Bogtrykkeri.

Afdeling i Allinge.

Konfirmand=hbilter.

olle**91~110#116

Allinge.

Borrdyngens Granitværk,

Jeg anbefaler mig med

Kender De

At resterende Formue- og Lejlighedsskatter, Menighedsafgift og
Ejendomsskatter til Allinge-Sandvig Kommune for 4 Termin (August) 1930 — 31 af Dommeren er
godkendt til Inddrivelse ved Udpantning, og at denne vil blive
foretaget, sa.afrem t Restancerne
ikke er indbetalt inden 8 Dage
fra Dato, bekendtgøres herved.
Allinge-Sandvi;; Byraad, den
8. September 1930.
14. Bloch.

Gravmonumenter

Havnegade,

er herefter kun aaben Fredag og
Lørdag hver Uge.
Ærbødigst.
Ragnhild Jacobsen.
Best. modtager Tlf, Rønne 380.

Elegante Visitkort

Huggede og polerede

Ny lukket Bil
udlejes.

b 41111k •~1,#1 dåb -^ Ile Ib jffilkill
er *WOW* 11~ olie! ~I Ile

L. P. Olsen, ved T. jn St.
Tlf, AII. 59 kan foreløbig benyttes.

Mejeriet

Biler

udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nve
Vogne. Billige Priser.
Lasthorsel udføres.
E. Hansen, Tein. — Tlt. Re 57 x.

Pf

it ajbjerggaard"

aabent fra B 1 og 4- 6.
Lørdag til Kl. 7.
Sen- og Helligdage fra Kl. 8 —11.
• • •• • •• • • ***** •••• • • •

fflen fikse Sko

En Russer-Hest,

med den gode Pasform faas i

8 Kv. 3 Tom er billig til Salg.
Anders Olsen, Lykkeborg,
Klemensker n. 62 v.

C.LarsensSkotojsforretining,A11.

Allinge SI(reri
OptaBlidningmbniende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Hansen.
Tlf. 29.

Gruppe-, industri-, Portræt-,
Interiettr-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vedera g for Befordring.

Aktieselskabet

I

modtager indskud paa Indlaatisbog
og Folio, TerminsI
ydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan ni, m.

Tiliægs=Tyrekalv
Kalv efter Tyren Lejf Vesterskov,
for gode Køer, er til Salg.
Møller, Kærgaard
Tlf, Ruts. 32 x.

ANNANAS, NOUGAT, VANILLE
• ••• • • • •• li•••• • Il° •• • •••• •

Isen bringes indpakket
for i Kr. 80 Øre pr. 1.
Uindpakket ved Afhentning 1 Kr. 50 Øre pr. 1,
Ærede Kunder gøres opmærksom paa, at alle Former, ogsaa
de smaa 1/2 1 Daaser, er Mejeriets
Ejendom og bedes derfor returneret.
"lINA
lb
l
i
fX"
b
1^1
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Upolerede

_Kaare Rasninemen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Hasle Bank

Flødeis!

Siam Ris,
g

meget fede, anbefales.

J, B. Larsen, Allinge,

Gode Spise-Kartofler
er til Salg hos Avlshr. Chr. Holm,
Allinge. Samme Sted søges strax
eller senere en flink Pige.

Gør et Besøg
i Undertegnedes Sadelmagerforretning,
hvor De vil finde alt i Seletøj, Klir.
Bag, By gipekke og Kurvemobz
ler. Bilpolstring udføres,

H. P. KOFOED
Hamle

Tlf. 13

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

Husk at bestille Vinterbrændselet i Produktm!
Engelske Kul. = Tyske Kul. - Engelske Gaskokes. - Briketter.
•
0

'

De 'f1.11)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste /blade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet j 5 Ore i Porto mod Kvitbring paa Postbeviset.;

Gode Brædder til smaa Priser.
Efter Statusopgørelsen har vi flere Smaapartier af pløjede og
lmvlede Brædder, som sælges særlig billigt.

Vi har gode, kantskaarne Udskudsbrædder —
som

stadig sælges til den lave Pris.

Nordlandets Handelshus.

Læg NIterfie
at vi stadig betaler den store Overpris for

rene, nylagte Xonseæg,
og at vi sælger alle Slags Butiksvarer af Iste Kvalitet til meget smaa
Priser.

Nordlandets Handelshus.

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags,
købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede
klid, Kunstgødning og alle andre Varer.
Vær saa god at rette Forespørgsel til

Nordiandets Handelshus.

Magasin du Nords Udsalg
sælger
Dobb. br. kulørt stribet Dynebetræk for
pr. m Kr. 1.20
1,50
do. hvidt
do.
0,50
Ubleget rundtraadet Tvistlærred
do.
do.
meget kraftig
0,80
1,80
Dobb. br. fjertæt stribet Nankin til Underdyner
3,25
do. højrødt
do.
til Overdyne
0,60
Vaskeægte Bomuldstøj til Forklæder og Kitler
1,00
Stribet Zephyr til Manchetskjorter, gode Dessins
God, ubleget Lagenlærred for
125
Bleget
do.
1,65
prima Kvalitet
Lagendovlas, kraftig, rundtraadet Vare
1,60
0,65
Rundtraadet Dowlas til Skjorter
Uvasket Medium
0,75
Longcloth til Damelinned 84 cm bred
1,20
Svær Haandklædedrejl, halvlinned 50 CETI
1,15
Hvid dobbelbred Shirting
0,65
Hvide Etaminegardiner ni. lys- og vaskeægte kul. Striber 0,50
afpassede hellinnede Viskestykker
pr. Stk. 1,00
svære lysdrap Uldtæpper
4,60
— bløde lysdrap Bomuldstæpper
2,75

Alle vore Varer er kalkuleret efter laveste Dagspriser.
Den bedste Vare. Det største Udvalg.
Den billigste Pris.

MAGASIN DU. NORDS UDSALG
ved Victor Plancli.

18 pCt. Superfosfat og 40 P.
ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser.

Den jyske, tørre Gødningskalk
er nedsat 2 Kr. pr. 1000 Kilo, og vi kan ekspedere strax fra Lager.

Nordlandets Handelshus.
Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.

Ligtøj og Ligsenge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

H. Th. Mortenseri.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Tlf. 47.

Od!. Deres Trylisiger i Allinge Oogirykieri

•

90
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Møllers Bogbinderi

Færdselsregler

i Henhold til Loven af 1923.
Fodgængerl husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme ti! Syne; derfor: Se dig
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gaar
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller liaanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vi! svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig Frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig først om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bør du gaa paa det Fortov,
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
hvor Færdslen er stærk.
1-1vor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
Giv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Vær god mod Naturen.
-0-Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Leg
gerne og Sjæl. -- Derfor - vær god
mod Naturen som mod en Ven
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa odelæg den ikke! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du 'gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
— — Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
— —
Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod ! Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vi! du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grener e omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem af med
et skraat Snit, og vælg dem paa en
saadan Mande, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil! odelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, m.n rør ikke Fuglenes Reder.
Færdes du paa Steder, der tilhorer
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen.
Vær varsom med Ild, naar du færdes
i Skov.
— —
Men du, som har lært at sætte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre,

Tlf. 865.

Chr, DideriKsen, Rønne.

Tlf. 865

Indbinding af Bøger. -- Protokolfabrik. - Papirvarer.
Hurtig Levering.
I. Kl. Arbejde.
Rimelige Priser.

.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Vil De have Fart i Omsætningen?
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLIVI".

,Regnskabsbøger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition,
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter.

Bogtryfikeri.

Kotoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.
uuuuLI Lå Li Ll kil-JUUL] Ll L1 LJ ULK] Ll LIL1 Lå LJLJ L1 Lili IJUL.11.11.JIJ LiLl 1.1Li UUUUUU 1-114 B.11«11«11-11..
C
V
1

g
D

1
S dOlgrielS
1

Udsalg paa Lindepladse
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Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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aller6edste ,Brændsel
'
til lave Priser:

Store renharpede engelske Ovnkul,
do.
Store, renharpede tyske
Renharpede Syndikats Koks (vejer 50 kg pr. hi)
Brunkuls Briketter af bedste Mærke.
Vi har den billigste Periode nu, og vi har en særlig billig
Pris, naar der betales kontant inden 30 Dage.

21oMan1et' f?cutZ)1.-)htts
Alle Tryksager
saasom
Regninger, Modielelser, Konvolutter,
Ilags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

millirige Bogtrykkeri.
BRØDRENE ANKER, HASLE
.1111111NNiTORERI dt MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæg,

18 pCt. Superfosfat
er paa Lager. Bestille Partier kan leveres omgaaende og
ny Bestillinger modtages gerne.

ffroduRten.
8fistrafine nye Spegesild
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin.

Produkten.

Den allerlækreste Klipfisk fags altid
i Produkten.

