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Silkeborg-Systemet.
—o—
Vor Artikel forleden (Tirsdag
den 21. Oktober) ang. Værn mod
usolide Kunder har interesseret
adskillige af vore Læsere, og man
har spurgt os, hvad „SilkeborgSystemet" egentlig er.
Oprindelsen til det ligger, som
Navnet siger, i Silkeborg, hvor
de næringsdrivendes Organisationer for et Par Aar siden formaaede den der boende Revisor Gottlieb Lorentzen, til at organisere
en Oplysnings- og Incasso-Institution i Silkeborg under Foreningsform, og denne Forening virker
saa godt i Silkeborg, at dens Ry
snart blev kendt over hele Landet
og Lorentzen blev opfordret til ogsaa i andre Byer at være behjælpelig med at starte saadanne Foreninger, hvilke til Dato har fundet Sted for 42 Byers Vedkommende, og i en halv Snes Byer
er Foreninger ved at blive stiftede.
Endvidere interesserer baade svenske og tyske Næringsdrivende sig
stærkt for Tanken. Endelig blev
i Sommer de da eksisterende Foreninger sammensluttede i en Centralorganisation, og nye tilkommende Foreninger bliver ogsaa
Medlemmer af denne.
Hvorledes virker Foreningen?
Naar en Forening er stiftet, oprettes et Kontor med en Bestyrer
og til dette Kontor indsender Medlemmerne alle de — dog ikke over
10 Aar gamle — Regninger, de
ikke selv paa anden Maade har
kunnet faa betalt. Kontoret sorterer nu disse Regninger, saaledes
at hver Skyldner faar alle de paa
ham — eller hende lydende Regninger samlet i en Mappe, og hans
Navn, Stilling, Bopæl og Gældsforhold opføres paa Kartotekkort,
der stadig føres a jour, efterhaanden som nye Foreteelser ham vedrørende indtræffer. Derefter tilskrives Skyldneren, at Foreningen
ligger med saa og saa mange
Fordringer paa ham og anmoder
ham om at indfinde sig paa Kontoret og træffe en Ordning om
Betaling af eller Afbetaling paa
disse Gældsposter. Det har vist
sig overalt, hvor Systemet er indført, at et ret betydeligt Antal
Skyldnere efterkommer denne Opfordring og gaar i Gang med at
afbetale paa deres gamle Gæld,
og her betyder Systemet en Fordel
for Skyldnere, idet disse i Stedet
for at have flere — maaske mange
— Kreditorer at slaas med nu
kun har Foreningen at betale til
og saaledes har faaet Orden i og
Oversigt over deres Gæld. Endvidere skal de hverken betale Renter eller Omkostninger, men kun
de Beløb, de sky lder deres Kreditorer, thi Foreningens Opgave
er ikke at slaa noget i Stykker,
men tværtimod at opdrage daar-

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
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lige Betalere til at blive gode Betalere. De indkomne Beløb fordeles naturligvis forholdsmæssigt til
Kreditorerne.
Skulde indgaaende Aftaler ikke
overholdes eller Skyldneren slet
ingen Overenskomst ville indgaa
paa, opføres han, efter først at
være tilskreven derom, paa en
Oplysningsliste, der altsaa kommer til at indeholde Navnene paa
alle de Personer, der ikke har
berettiget deres Mellemværende
med Foreningens Medlemmer. En
saadan Liste udsendes en Gang
aarlig, og hvert Kvartal kommer
der en Suplementliste, idet Incassationerne opgøres og af regnes
kvartalsvis. Rejser en fra en By til
en anden, sendes hans Sager til
Foreningen i den tilflyttede By og
behandles der paa samme Maade
som i den fraflyttede, og søger
Skyldneren saa Kredit i sin nye
By, kan den Næringsdrivende,
han henvender sig til, blot ved a t
forespørge i sin Forening faa op:
lyst, at vedkommende i den By,
han forlod, har efterladt sig uafgjort Gæld, og derfor nægte at
yde ham Kredit, hvorved han slipper for det Tab den daarlige Betaler sikkert ellers vilde have paaført ogsaa ham.
det hele taget kan Medlemmerne ved blot at forespørge hos
deres Forening enten straks eller
i Løbet af kort Tid faa Oplysning
om Soliditeten hos de Folk, de
ikke maatte kende, og som ønskede
Kredit hos dem, Alle de lokale
Foreninger arbejder sammen, idet
de jo er sammenknyttede ved Centralorganisationen, og ved Silkeborgsystemets lige saa simple som
sindrige Arbejdsmetode vil der
efterhaanden ligefrem blive spundet et Net om de daarlige Betalere, saaledes at alle interesserede
kan vare sig for dem, og de gode
Betalere — og de er jo dog heldigvis endnu de fleste — kan kun
være glade ved, at den usunde
Kredit hæmmes.
Ideelle Forhold paa Kredittens
Omraad kan naturligvis ikke ventes lige med det samme, men
„Silkeborgsystemet" er et stort
Skridt i den rigtige Retning, idet
det er et virkelig effektivt Forsøg
paa at bringe Orden i det Kaos,
der mange Steder har hersket paa
Kreditgivningens, Oplysningernes
og Incassationernes Ornraade, Dette har alle interesserede rigtig indset, og derfor vinder Systemet
stadig frem, og Pressen har overalt, hvor Sagen er rejst, omtalt
den indgaaende, forstaaende og
anbefalende.
—n.

9ra idyl til
8forindusiri.
Den lille Kattegatsø Æbelø, der
ligger ved Indløbet til Lillebælt
lidt Nord for Bogense, ligger, set

fra denne Bys smukke Søside, og fører med en bred Vej op til den.
vugger sig og tager sig ud, skøn, Ved Kysten er Bolig for en Besom „Perlen paa Voven", og ved , styrer, og tillige findes her nogle
Aftentide ser man fra Bogense Arbejderhue.
dens Blinkfyr, der især en SomTil Æbeløs kulturelle Historier
meraften skaber Skønhed og Poesi hører bl. a. dette, at Øen under
over Vand og Land paa dette Parti en Isperiode i 1871 var Genstand
af det fynske Ørige. Mangfoldige for en minderig Tildragelse. Fyns
Mennesker kender dette Billede største Is-Periode er knyttet til
fra de nordfynske Kyster, men Æbelø. Det var under Isbaadslangt færre har direkte Kendskab tran sporten over Storebælt 1871,
til den lille, enlige ø med det idyl- at Søndag Morgen den 5. Februar
liske, eller — om man vil — po- 4 Baade med 21 Mand i Tjeneste
etiske Navn.
12 Rejsende og Post for 3. og 4.
Thi den er saa isoleret, at det Februar gik ud fra Halskov, og
ikke er hver Mands Sag at komme i Stedet for at naa Nyborg drev
der; den ligger ikke i Rutefart, og ud i Kattegat og først landede
da den tilmed har været og er i Tirsdag den 7. i meget forkommet
er Tilstand paa Æbelø, hvortil man
privat Eje — skiftende Ejer
den ikke saadan uden videre til- fra Bogense sendte Lægehjælp og
gængelig. Dog gæstet den med Levnedsmidler, saa de 33 Skibindhentet Tilladelse i Sommertiden brudne alle fik den tiltrængte
ret ofte af Foreninger, Selskaber Pleje. De Rejsende havde i 56 Tiog private Sammenslutninger og mer næsten intet nydt. Baadene
er et yndet Udflugtssted for Tu- havde kun Proviant til Søfolkene
rister og Bogense Bys Befolkning, for 1'4 Dag. Denne eventyrlige og
Ved Lavvande kan man køre farefulde Overfart levede i Mindet
over en smal Revle, der har bratte i mange Aar efter hele Nordfyn.
Skrænter, til øen, men med Høj- Det er denne Rejsefærd med Isvande er det des2arsag en bryd- baade, som Drachmann har lagt
som og risikabel Tur. Men man til Grund -for Sømandsfortællingen
kan komme dertil fra Søsiden, „Dreven af."
dels fra Bogense, dels fra NørreDen lille, stille ø i Privateje er
by Strand i Klinte Sogn — et af i indeværende Efteraar blevet drade nordfynske Slettesogne — hvor- get frem for Offentligheden og er
til Øen hører. Denne Sejllads er kommet i Avisen baade her og
i Magsvejr ikke det mindst inter- der paa Grund af det store Foreessante, idet man glider tilbage til tagende, her nu er paabegyndt.
Oldefædrenes Dage, Først stages Ejeren har solgt af Kystens Ral
man nemlig paa en Pram et Stykke til Bygning af Lillebæltsbroen. Og
ud — siden tages man saa paa her vil nu, og saa længe det store
Slæb af en Motorbaad, En lille Arbejde staar paa. udfolde sig et
Times Tid tager denne Tur over rigt industrielt Liv med Mandskab,
Sø og salten Vove, og Landgan- Grave- og Knusemaskiner, Tipvoggen sker ved Hjælp af en Pæle- vogne, Udskibning osv. En Bygbro, mere primitiv end en Bade- ning er opført til Elektricitetsværk.
husbro.
Øen hviler i Naturens uforstyrÆbelø er 207 ha stor med en rede Ro, det nye Arbejdsliv danSnes Beboere. Den er en Skøn- ner en skarp Modsætning dertil
hedsidyl fra først til sidst, isole- ved Maskinernes Larm og ved at
ret og ene ligger den og fører sit omdanne Stedets Rigdom paa
eget Liv. Den er skovrig, har høje Sten til Materiale til Støbning af
skovbevokste Klinter, den er dy- Beton — og det til Underlag for
rerig. Vildtet lever højt her. Sko- et saa stort og moderne Foretaven er herlig og mange sjældne gende som til Bygning af LilleTræer og Planter, der har en bæltsbroen!
Underskov til Pryd af store Bregner og anden skøn og pyntelig
Vækst, og her findes Danmarks
Milan ginfierton.
ældste og største Kristtorn, et Træ
Hans Person, Bedrifter, og
med høj Krone og tyk Stamme.
Begravelse.
Det mærkelige Træ er nu fredet,
og der er hugget ud en aaben
Den nye Verdens berømteste
Plads omkring det. Dets gamle Privatdetektiv Allan Pinkerton afBark bærer Mærker af Besøg, Man gik fornylig ved Døden i New
har ikke undset sig ved at skære York. Han var ikke blot Politiets
Navnetræk ud i den ærværdige, Ven og Hjælper, men ogsaa —
ældgamle Stamme, i Stedet for at Forbrydernes, og Offentligheden
se med Ærbødighed paa denne havde, mens han endnu levede
Kæmpe og Gubbe iblandt Dan- spundet en Ring af Legender om
marks øvrige Kristtorn. En anden hans Person, idet man ikke blot
Sjældenhed ejer Æblø. Det er roste ham som Helten i mange
Eghjorten, Danmarks største Bille, virkelige Eventyr, men ogsaa ide
den trives her og har sin Sværme- opdigtede. Man tillagde ham over.
tid ved St. Hans Tide.
menneskelige Egenskaber og anGaarden, som Ejeren af øen saa ham for et Universalgeni uden
bebor, ligger smukt omgivet af Lige. Snart skildres han som den
Skov og Strand, en Alle i Skoven skarpsindige Logikes? snart som
•

-1930

den djærveste Pistolskytte, den
mesterlige Fægter, den dygtigste
Akrobat og Mesteren i Maskeringskunst — saa mangesidig var hans
Legende.
Virkeligheden var en noget andet. Allan Pinkerton var en jovial
og gemytlig Herre, sværlemmet,
med Tilløb til Korpulence — nærmest Typen paa en velstillet Farmer ude fra Vesten — mindst af
alt at antage for Chefen for Verdens mest berømte Detektivbureau.
Alligevel var Pinkerton et Geni paa sit Omraade. Naar det gjalt
at udrede en Forbrydelses mange
indviklede Traade, røbede han en
Skarpsynethed, som kun kan betegnes som medarvet Begavelse;
allerede Bestefaderen Var en dygtig Detektiv med Udredning af
hemmelige Sammenslutninger som
Speciale, og Faderen, der var den
egentlige Grundlægger af det berømte Detektivbureau, var alle Indbrudstyves Skræk,
Pinkertons Bureau samledes
Traadene fra Tusinder af kriminelle Sager. En vældig Stab af
Detektiver stod til hans Disposition og havde altid nok at gøre.
Og det er et broget Bundt af Resultater, der opnaaedes. Gentleman-Forbrydere blev taget paa
fersk Gerning, Forrædere afsløredes, Bankkup opklaredes, Checkfalskenere, Mordere og Juveltyve,
Falskmøntnere og Svindlere i Verdensformat maatte strække Gevær
overfor Pinkertons Sporsans.
Det Sørgetog, der fulgte hans
Lig til Krematoriet, var et af de
mest ejendommelige i Sammensætning, New York nogensinde har
set; de højeste Repræsentanter for
Verdensbyens officielie Politi, Cheferne for samtlige Detektivbureauer
i New York Side om Side med
Delegationer for mange — Forbryderbander og tidligere Forbrydere, der atter er agtede Borgere
i Samfundet. New Yorks og Chicagos Underverden var særlig talrig repræsenteret, thi selvom Allan
Pinkerton var deres mest frygtede
Fjende, havde han altid været en
loyal Modstander, og derfor ansaa de det for en Pligt at lade
sig repræsentere ved Begravelsen;
tidligere Forbrydere bad en stille
Bøn for Pinkertons Sjæl, thi mange
af dem havde ham personlig at
takke for, at de atter var blevet
lovlydige og nyttige Samfundsmedlemmer. Pinkerton ansaa det ikke
blot som sin Opgave at forfølge
indfange og uskadeliggøre Forbrydere, men ogsaa at bekæmpe selve
Forbrydelserne og føre disses Udøvere ind paa den lige Vej igen.
Allan Pinkerton, Amerikas berømteste Detektiv, er borte — men
Legenderne omkring hans Person
vil tage ny Fart og leve længe,
længe efter, at hans Navn maaske
ellers er glemt.
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Xajafi
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
til Sortehavet.
Hiemreisen.
•
Over Biscayen og gennem Kanalen.
Hen mod Aften, Søndag den
20. Oktober, nærmer vi os Gibraltar. -- Alle er vi paa Dækket; lænende os ud over Lønningen stirrer vi ind mod den mægtige Gibraltarklippe. — — Solen
er ved at gaa ned — som en
blodrød Kugle dukker den under
Horisonten forude — giver Aftenskyerne en rødlilla Farve og danner en herlig Baggrund for de
skarptskaarne, skyggeagtige Klippemasser. — Langs Kysten
blinker Lys ved Lys og et Stykke
inde i Bugten ligger den engelske
Flaadestation som et bredt Lyshav.
Da vi om Morgenen tørner ud,
er ,,Torvanger" forlængst ude i
Atlanterhavet og damper op langs
den portugisiske Kyst. -- Klimaet
har nied et Slag forandret sig fra at være varm Sommer er det
nu blevet raat Efteraarsvejr med
Storm og Kulde; forrevne Skyer
farer hen over Himmelen, klumper sig sammen og sender Regnog Haglbyger ned over det mørkegrønne Atlanterhav.
Vi har stadig Arbejde i Forpiggen; men har allerede gravet
os et godt Stykke ned i de 60.
Tons Korn. — — Hver Gang det
er daarligt Vejr, og vi ikke kan
komme til Lugerne, gaar vi i Gang
med at male. — En Dag kommanderer Baadsen mig op for at
male Toppen paa Agtermasten;
der gaar svær Dønning, og Skibet slingrer voldsomt. Jeg risikerer at falde ned og slaa mig fordærvet, hvorfor jeg nægter at adlyde med den Motivering, at naar
Matroserne faar højere Løn end
en Skibsdreng, saa maa det være,
fordi de skal udføre den Slags
Arbejder. — For at vise min gode
Vilje, og at det ikke er, fordi jeg
er bange for at gaa derop, entrer
jeg til Tops; naar man kan klamre
sig fast med Hænder og Fødder,
er det ikke saa vanskeligt. Jeg
kommer da ogsaa vel ned igen;
men med Malerpotte og Pensel
var det aldrig gaaet.
Saa sættes jeg til at male Styrbords Lønning. Det skal være som
Straf; thi her slikker Bølgerne op
hvert øjeblik. Men de slikker ogsaa Malingen af lige saa snart,
den bliver smurt paa; det kan ikke
blive til noget, jeg retirerer over
Læ for her at fortsætte Arbejdet.
— — En Tid lang gaar det uden
Afbrydelser; men pludselig, ganske umotiveret rejser der sig en
Sø, den vælter ind over Dækket,
tager Malerpotten og andre Remedier med sig, og havde jeg
ikke klamret mig fast i Lønningen,
var jeg gaaet med overbord. —
,,Torvanger" har vedblivende
stærk Slagside; hvormange Grader plejer vi bl. a. at kunne se
paa Kokkens Buddinger og Bagværk, der næsten altid har Form
af en skæv Trekant. — — En Nat
vaagner jeg af et frygteligt Mareridt. Da jeg gik til Køjs mere stod
end laa jeg; Baaden maa have
faaet Vind og Sø fra modsat Side;
thi jeg finder mig selv staaende
paa Hovedet i Køjen, og Blodet
presser paa i øjne og Næse.
Torsdag er det et nederdrægtigt
Vejr med Storm og Regn. — Jeg
er dødtræt i alle Lemmer af nu i
flere Dage at maatte øve mig i
Ballancekunsten. — Aldrig finder
Musklerne Hvile ombord paa et

rullende Skib, og om Natten kører man frem og tilbage i Køjen.
Selv om man sover, er man mere
træt, naar man staar op, end da
man lagde sig. — Hele Dagen
gaar jeg i vaade Klæder, og syg
af Kulde tørner jeg til Køjs efter
at der er skejet ud.
I Løbet af Natten runder vi
Kais Finesterre og kommer ud i
Biscaya-Bugten; for hver Time
tilg ger Søgangen.
Da der purres ud om Morgenen, bliver jeg liggende i Køjen,
skønt Styrmanden kommer og vil
hive mig ud; han siger, at det er
Søsyge, og det er ikke noget at
blive liggende for. — Jeg er dog
fast besluttet paa ikke at ville paa
Dækket i det Svinevejr og maaske faa ødelagt mit Helbred.
Om Eftermiddagen blæser det
op til Storm for om Natten at
gaa over til Orkan. — Det bliver
et af de frygtede Uvejr,*som ofte
raser i Biscayen. — Ustandseligt
vasker Bølgerne ind over Dækket,
og hver Gang Skibet faar en
Braadsø, ryster hele det mægtige
Staallegeme som i Feber, tvinges
under Vand og krænges saa meget over, at jeg ofte anser det for
et Under, at vi kommer op igen.
„Oslo" kommer tilbage fra sin
Rortørn; han fortæller, at et saadant Vejr er det Aar og Dage
siden, de har været ude i. Baaden
gaar kun 4 Knob i Timen, uden
Ophold vasker Søerne over Forskibet, og den voldsomme Storm
har flere Gange dukket Broens
læ Side under Vand. — Paa alle
fire havde han kravlet langs Dækket for at komme agterud og var
pjaskvaad. — Han smider ærgerligt det vaade Kluns hen i en
Krog af Lugaret og kryber til
Køjs. — Skipperen har været paa
Broen hele Tiden. Man er ræd for
Forlis, fordi vi sejler med en saa
farlig Last; alt afhænger af, om
Skodderne i Lasten vil kunne modstaa det kolossale Tryk, og om
Lugerne holder. — Kaptajnen har
ment det nødvendigt at forandre

Kurs, og nu staar vi for Vejret
ud mod det aabne Atlanterhav.

r a »ag til lag

,

Ved Daggry tørner jeg ud med
Ildebrand.
I Nat ved 2-Tiden gik Trommen
de iandre; naar dog næppe at
I Lighed med tidligere Aar indkomme paa Dækket, før en Sø „Central brænder". Det brændte da ly- byder vi vore Læsere til at deltage
stigt ved Trappeopgangen til Værelserne
vælter ind over os, og havde jeg i den lange Bagbygning, der er den ny- i en Gætte-Konkurrence.
ikke i sidste øjeblik naaet at faa este og bedst vedligeholdte. Allinge
I hver af de første 3 Uger Tag i et Dampspil og holdt mig Sprøjte kom straks tilstede og dængede fra den 5. til den 19. December vil
krampagtigt fast, saa havde „Ras- Vand paa. Ilden bredte sig langsomt
mus” taget mig. — -- Jeg bliver østpaa, og endnu i Formiddags kunde
sat til at vaske af; men Pøsen man se det brænde. i Lægterne under
Taget.
vælter Gang paa Gang, og jeg
Ejendommen har ikke været beboet
maa hele Tiden holde mig fast siden den sidste Hotelejer straks under
Krigen rejste til Amerika.
for ikke at tabe Ballancen.
Sætternissen være paa Spil og anI 1917 købte Grosserer Holger Hansen
Da jeg om Middagen som sædbringe 4 Bogstaver i Bladets Anvanlig skal hente Maden i Ka- i Spekulationsøjemed den allerede da noncespalter, som tydeligt ikke
stærkt medtagne Ejendom og Mejers
byssen og bringe den agterud i Hotel.
hører til der. Disse Bogstaver
Messen, venter jeg længe paa, at
Begge Hoteller har siden staaet ledige, (altsaa 4 x 3
12) skal samles
der skal blive et lille Ophold mel- og er som Følge heraf meget medtaget.
til
et
Ord,
der
ef
kendt af alle
„Central" er brandforsikret for ca. 30,000
lem Søerne. Endelig synes der
Nordbornholms Læsere, og dette
klar Bane, jeg styrer med hurtige Kr. Det er at haabe at vi nu bliver fri
for den gamle Kasse, der staar som et Ord indsendes til Bladets Kontor
Skridt agterud — naar dog ikke Symbol paa Byens Forfald.
i lukket Konvolut med tydeligt
længere end Halvvejen, da en stor
Navn og Adresse inden 20. Dcbr.
Bølge vælter ind over Dækket;
Julen og Varelotteriet.
mrkt. „Nordbornholms Gættekonjeg taber Ballancen og al Maden
Varelotteriet gør os opmærksom paa kurrence".
sejler overbord. — at 3. Trækning finder Sted den 10. og
Blandt de rigtige Løsninger vil
Det begynder at løbe rundt for 11. December» saaledes at man ved at
der ved Lodtrækning blive udtaget
mig, jeg bliver svimmel — tilmed deltage i denne Trækning har en fin
3 Præmier paa henholdsvis
har jeg faaet en stor Saltvands- Chance for at vinde til Julegaverne. Denne
Kr. 10,00, 5,00 og 2,00.
byld paa højre Haand, som gør Chance er jo nok værd at gribe, navnlig da et Lod kun koster 2,60 Kr.
De heldige Vindere faar Julenederdrægtig ondt, hver Gang jeg
aften
tilstillet et Gavekort, paa
støder imod; overhørende Styrhvilket de ved eget Valg hos en
mandens Protest søger jeg igen
af
de Handlende, der averterer her
ned i mit Lugar.
i
Bladet,
kan købe dem en JuleHen ad Aften løjer Stormen af, at i Julemaaneden stiger Forbruden rette Kurs bliver atter sat, get af Varer. — De fleste Forret- gave til den anførte Værdi.
Vindernes Navne vil blive offentog Søndag Formiddag staar vi ningsdrivende ønsker derfor at
liggjort
her i Bladet Tirsdag den
ind i den engelske Kanal, der - henvende sig til det købende Pubskønt bekendt for sin Taage — lig- likum. Dette sker bedst og billigst 30. ds.
ger i straalende Solskin.
ved Avertering i „Nordbornholm".
Min Svulst faar jeg opereret
Nordbornholm
og behandlet af Kaptajnen, der
læses i alle Hjem.
er Læge ombord.
De følgende Dage gør vi god
Fart, Loggen viser baade 11 og
41A
12 Knob, og efter at have passei Sandvig er aabent
Gør Deres Bestilling i god Tid.
ret Dover og Calais damper vi
hele Aaret.
Optagelser
foretages bedst midt
e. Asmundsen.
over Nordsøen, og Onsdag Forpaa Dagen.
middag naas Cuxhaven i Regn
Broncerammer i alle Storr.
Vi faar Lods omog Taage.
Rammelister i stort Udvalg.
bord og glider op ad Elben, og
Billeder indrammes.
1 Forbindelse med Højskolens
endelig ved 8-Ti6en standser Ma- Besøg Møde i Forsamlingshuset
skinen sine Stempelslag, Skruen
Fotograf
Fredag den 5. ds. Kl. 7,30.
ophører at arbejde efter nu i 20
ALLINGE
Døgn at have drevet Skibet frem.
af Forst. AAGAARD og Lærere.
C. A.

Det er en Kendsgerning

Jernbane hotellet

Fotografier
,
til Julen.

halskar Forsffilingshils.

4, A. Kjøller

Foredrag og Oplæsning
RØDE KORS

afholder den aarlige Generalforsamling i Fru Christensens Havestue Mandag den 15de December
Kl. 7,30.
i Beretning og Regnskab.
2. Valg af Bestyrelse.
3. Eventuelt.
Bestyrelsen.

Syskole.
Den 2den December begynder
jeg igen Syskole for smaa Piger.
„Torvanger" i den spanske Sø.

„Nordbornholm"s
Gætte-Konkurrence.

Pas nu godt paa!

Jane Madsen.

Gaa ikkeover/tun
efter Fløde!
Køb den Fløde, der fremstilles
her paa Pladsen.
Forlang hos Deres Handlende

En !bowle Garding asier
og Lastingsrester,
der er købt meget fordelagtigt efter Vægt,
sælges i disse Dage
meget billigt saalænge
Forraad haves. -4,
I egen Interesse bør
De forsyne Dem nu.

„Allinge Messe"
v. Th. Holm. TI f. 100.
Leverandør til Varelotteriet.

Nye

og Fersken
Plaskende fra Mejeriet Abrikoser
er hjemkommet. Fine Varer til
KAMERGGARRO, billige Priser. Et lille Parti Abri-

Licitation.
Nu gælder det !

Børnesagens Julestjerne.
Naar Børnesagens Julestjerne nu snart
igen banker paa Deres Dør, beder jeg
Dem tage godt imod den.
Den har meget godt og læseværdigt at
bringe Dem. Den søger at oplade Deres
Sind for Børnesagens overordentlige store
Betydning. Den fortæller Dem om det
store, opofrende og uselviske Arbejde,
der gøres for at skabe gode og samfundsnyttige Mennesker af de stakkels Børn,

Til Søs med Maden.

som savner et godt Hjem og derfor, hvis
ingen tog sig af dem i Opvæksten, maatte
drive om for Vind og Vove.
Giv Deres Skærv til Arbejdets Fremme!
Køb Julestjernen.
Oluf Krag,
Folketingsmand.

Licitation over Kørsel af Varer
fra Rønne afholdes Onsdag den
3. December Kl. 7 Aften i Olsker
Brugsforening
Bestyrelsen.
Mit

er henflyttet i Avlsbr. P. Pedersens Ejendom i Narregade (ved
Lindeplads) — og anbefaler mig
fremdeles.

H. Mortensen,

aut. Vand- og Gasmester,

koser og Fersken, Høst 1929, udsælges til 50 Øre pr. Halvkilo.

tagfat, Ming.
NYHEDER i
Stue
Konsol
Aars
Nips
Køkken
Veekke
i største Udvalg til billigste Priser
hos

E

Conrad Hansen,
Tlf. 140. Allinge. Tlf. 140.

Strømper, Strøm er, Strømper
•

Mixed Macostranpe, stærk til daglig Brug pr. Par 1,15
Svær helulden dansk 3agrgstrømpe
sort og drap pr. 1). r- 1,65
Fine engelsLe heluldne i alle Modefarver ri.. Påg 2,25 3,1j 3,85
Moderne Uld og Tr lad, varme
som heluldne, pr. Par 2,80 4,00
Plateret Silkestrømpe med Bomuldsvrange, meget stærk 2,20
Kraftig merceriseret Florstrompe,
alle Farver, pr. Par 1,85
Meget stort Udvalg i Silkestromper pr. Par 1,20 2,85 3,85 5,35
Mægtigt Udvalg i Bernestromper i
heluldne danske og engelske,
Uld og Silke, Uld og Traad,
Silkestrømper, Florstrømper og
Bomuldsstromper.

Kender De Wes1a og Vetta
.
Magasin du Nords enestaaende
smukke og holdbare Strømper.
Hvis De synes, Deres Strømper
har for kort Levetid — og hvis
De i det hele taget har svært ved
at finde den Strømpe, deg i et og
alt tilfredsstiller Dem — saa spørg
efter Magasins to Strømpemærker
WESLA og VETTA
Det er Strømper, der sidder fast
og glat om Benet, det er Strømper, der holder. -- WESLA er en
stærk merceriseret Traadstrømpe,
fortrinlig egnet til Spadserebrug,
Pris pr. Par 2,45.
VETTA er en elegant og smidig
Vaskesilkestrømpe
Pris pr. Par 3,85.
Faas kun i

Ibpsio du Nords Udsalg
ved Victor Plaack,
10~~ems~e~

Lampefod
af

bornholmsk Keramik
er meget smuk til elektrisk
Bordlampe.
Monteret med smuk Skærm, vil
den være en nyttig og smuk
Julegave.
Anbefales i stort Udvalg.

ft. 0. Xolm.

Hvori
Optæadoingsbnende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert llahimen.
Tlf. 29.

(»arme 3fjemmesfio.
Stort Udvalg.

Billige Priser.

C. Larsen, Skotojsforretning,A11.

Denne Strømpe fremstilles af
det ædleste Materiale, opfylder enhver Fordring, der kan stilles til
en fin Florstrømpe med Hensyn
til Holdbarhed og Facon.
Vi garanterer for hvert Par og
leverer gratis et nyt Par, saafremt
Strømpen i Løbet af 14 Dage er
slidt i Stykker ved almind. Brug.
Pris pr. Par 3,50.
Faas kun i

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

Sygekassers
Sgepiejeloreolog,
Medlem nerne anmodes om at
overholde Vedtægtens § 2 ved Anmodning om Sygeplejerskens Hjælp
Bestyrelsen.
Formanden har Tlf. 108.

Slagtning udføres
paa hele Bornholm. Skriv til
Slagter N. Hansen, 26. Sig. Pc.
Rutsker pr. Tein.

En a 2 Malkekøer
samt en Kviekalv er til Salg eller
Bytte med en Lødekvie.
Hansen, Nordvang
ved Tejn St.

Strørnpestrikng
udføres.
Emmy Svendsen, Pilestræde, All.

Greldputimareiso
bedes alle udestaaende Fordringer
til Bygmester Chr. Sonne og Anton
Sonnes Dødsbo indbetalt inden 31.
December d. A.
Efter nævnte Tid vil eventuelle
udestaaende Fordringer blive overgivet til Sagfører.
Herman Th. Mortensen.

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler.
mentskrivning, Dødsbobehandling m

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag K1.11-I .
Huggede og polerede

Gravmonumenter
Grav

i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.

Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

V. Sørensen.

Prøv engang

ved Victor Planek, Allinge

og gør Deres Indkøb hos

111~~19111~1~1~11

SIMON MADSEN.

Afdeling

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

4‘kk NG A Sirk

Forretningskonvolutter

Ardia.9

sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri.

Ilar De set

den nye

Brødskæremaskine
i Produgten

Kniven er roterende og skærer alle Rundtenommerne lige tykke.
Gaa indenfor og kig paa den; det er absolut noget for en Husmoder.

firodzifiten.
Hvorfor

ligger Katten
inde i Stuen •

Ditmars eermeonn
skaff er
behagelig
eslimillemoneest~ Vi har baade

ordi

Demon Petroleumsovn
Demon Kogeapparat
Ovnene brænder paa samme Maade som en Primus, men brænder
ganske lydløst og kan ikke explodere.
Lad os vise Dem
en Demon-Ovn, og De vil straks blive overbevist om dens Fortrin:

rfrodufiten.
'ordlandets Kodforsyning, Sandvig,
fører kun 1ste kla -ses Kød ok Flæsk.
Tillige hjemmelavet Paalæg, Sylte og Medisterpølse i altid
prima Varer til rimelige Priser.
NB_ Varerne bringes overalt.
Ærb.
Tlf. 19.
Joh. Phillipsen, Sandvig.

HASLE! 11

Q HASLE!

I V. Linds 61armesterforreining
Kirkegade
findes et stort Udvalg i Rammer i Kabinet. Visit, Postkort samt til
Amatørbilleder. Bronee-Rammer i alle Størrelser, Ovale Rammer
til Forstørrelser. Rullegardiner i stort Udvalg, smaa Priser.
Alt Cilarmesterarbejde udføres. Tilbud og Overslag gives.
Billeder indrammes billigt. Stort Udvalg af Rammelister.

K otoed &Mortensens Byggeforretning
Ligtøj ug Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNsiTOBER1 dr 311A.SKINFAI111111i.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

Ny lukket Bil

udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Sko!e:Kørsel!
Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.
Arthur Jensen. Tit Rønne 716.
Altid Udv. i brugte Biler til sin» Priser,

Al Lilshrsol ildigres

P~agasi~ du Nords Uisaig
Bornholms
Spare- og liaanekasses
i Allinge.

Min lukkede Bil adels
Jeg kører naar De kalder!
Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge.
Overfor Gæstg. Christensen.

Borrelyngens Granitværk.

De faar gode Varer til endog
meget rimelig Pris, For Ex.

Arbejdstøj.
Prima Overalls, syet med
dobbelte Kædesting

4,00

BilligeT'e Overalls

3,25, 2,85.
4,00
dobbelt Syning.

Prima Jakker,

Svære graa finehnkinds-

benklæder,

5,85, 440
-

dobbelt syet

Syning af Kjoler
Kitler og Børnetøj udføres.
Fru Ipsen, Havebo.

Overrates; fører

-

samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
A. Engell, Tein.
Tlf. Ali. 117 y.

Benmel.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
Fodertnelsfabriken. Nyker

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring.

Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Gode gammeldags 925 800

Hvergarnsbenkl
Ægte blaa Serges-

1100
ben klæder
Fiskerbenkltedr
svære blanke Holmens 1350
Klæde med Stiklommer
950

Almindelige blaa

Klvedesbenklseder
Twistlærreds200
skjorter
Extra svære Khakiskjorter
rigtig syet med Bærestykke
og rigtig Flip, fags i brun,
lilla, blaa. garanteret
385
vaskeægte, pr. StK.
Svære Vinter-

uldtrøjer
Undertrøjer

250

140

med Iaaden Vrange

100

Almind. Bomulds-

undertrøjer
Svære Trieskosokker,
strikket af 4-traadet Uld- 135
garn, ren Uld, sort og graa

Billigere Sokker

100, 75, 50, 25 øm
Blaa Somandsoweaters
orig. engelske,
1035
garanteret ægte
750
Billigere Sweaters
Strikkede Herrevemte

3,50, 3,15, 2.00
Et Parti blaa Sergegklædninger, silde- 5000
bensvævede. ægteblaa

Simon Madsen
RØNNE

381$ Lamme/lod.
Smaa delikate Lammeslag
til Rullepølser
og smaa saltede Lammelaar til
Paalægskød.
Anbefales til billigste Priser.

J. B. Larsen.

Slilgleriels udsalg, Hinge.
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Lungepolse og Sylte.

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Boresusen, Tlf. 35.

.=:-<="•••=->Ct-z=
47.(11 :0 De ønsker en Sang
I3 til en eller anden
festlig Lejlighed og ikke selv har
Tid eller Lyst til at skrive den,
behøver De blot at opnotere, hvad
De ønsker omtalt i Sangen, og
sende det tillos; vi skriver da Sangen for Dem paa en eller anden
kendt Melodi og trykker den i det
forlangte Antal Eksemplarer og til
den billigste Pris.

Allinge Bogtrykkeri.
Kob danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

ALLINGE

2----,2•N

INT-u. til 3Mft4E33raasx,r.€5t
skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande
hos mig. Her er størst Udvalg og billigste friser, og her findes alt, hvad
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de fores ikke.
Men Herre- og DrengekleednInger — Herre- og Ilrengefrakker,

Stortrøjer, Regnfrakker, Motorjakker, Hatte, Huer, Kraver,
Skjorter, Slip», Seler, Klæde, Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred,
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejdstøj. Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De
gaar ikke fejl ved at gaa til mig.
Iler er nok at vælge imellem
og de allerbilligste Priser.

Jens Hansen.

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

'Vinge Bogtrykkeri.

Bjørn i Argentina.
Han er død, men endnu staar
han lyslevende for [nig. Hans Skikkelse var lille og spinkel, og han
havde et typisk Pigeansigt; Næsen
og Munden var lille, øjnene store
og havde et Udtryk af Troskab
og Ærlighed. 'Paa Hovedet havde
han et Brus af gyldengulv Krøller,
ægte og uforfalskede, og degjorde
ikke det firninine ved ham mindre
paafaldende. Han blev nemlig
yderst sjælden klippet, enten det
nu var fordi der var langt til Byen
eller fordi lian efterhaanden blev
ligegyldig og sløv.
Han var forresten Københavner
og havde i Virkeligheden et eget
tørt Lune, som man kun stiftede
Bekendtskab med, naar man kendte
ham særlig godt. Dette Lune var
det, der holdt ham oppe og hjalp
barn over „Tørnen".
Stakkels Bjørn, det var en haard
Tørn, han maatte tage.
Hjemmefra var han Kontorist;
han tilhørte den Type af unge
Mænd, der nu mere end nogen
sinde oversvømmer enhver Stor by.
Sønnen i Hjemmet, Familiens forkælede Haab, der kan alt og skal
være alt, og hverken kan eller bliver
noget.
Han fik efter sin Præliminæreksamen Plads paa et offentligt
Kontor, hvor .han lærte at kopiere
Breve, klapre paa Maskine og løvrigt foragte alt legemligt saavel
som aandeligt Arbejde. Hans Forældre var gode og offervillige. Til
Held for Sønnen var de ubemidlede. Det var denne Mangel paa
pekuniær Hjælp, der reddede
Bjørn. Havde de givet ham lidt
mere Rygrad, lidt mere Tænkefrihed og lidt færre ønsker opfyldte
v,ir han sikkert blevet en Mand.
Krigen kom og gik
Efter Krigen led Bjørns Firma Skibbrud,
og Bjørn blev arbejdsløs; der var
mange arbejdsløse, og der kom
flere. Det Aar, da Antallet var
oppe paa Hundrede Tusinde, besluttede Bjørn at rejse til Argentina. En Beslutning der for hans
Forældre var lige saa absurd, som
hvis han havde besluttet sig til at
at springe ud fra Rundetaarn. Men
hvad skulde han gøre'? Selvfølgelig var det absurd at rejse, det er
det altid for et Metiiieske, der ikke
har lært at staa ene, der ingen
Ballast har. — Bjørn havde ikke
lært Sprog (tilstrækkeligt) og ikke
lært at arbejde — men han rejste
dog til Argentina.
Da jeg traf ham, arbejdede han
paa en Chacra (Farm). Han var
Kok og Malkemand. Han, som
aldrig havde anet, hvordan en
Pandekage blev skabt og aldrig
havde set andre Køer end dem,
der fandtes i Københavns Omegn,
bagte Pandekager og malkedefein
genstridige „Criollakøer", Det var
ret enestaaende. Han havde været
et Aars Tid paa ChaCraen, først
senere fik jeg at vide, hvad han
havde gaaet igennem, før lian blev
udlært til Kok og Malkemand.
Han gik omkring i et sort og
snavset Køkken, gik og smaanynnede en eller anden Revyvise.
Skjorten var snavset af Fedt og
Os og Komøg, den stod aaben
Brystet helt ned til Bæltestedet og
blottede et hvidt Bryst med gult
Krølhaar. Bukserne var blaa eller
rettere havde været det, de var
revnede bagi og stumpede midt
paa Læggene, de bare Ben stak i
et Par store sorte Alpargatos.
Saadan saa lian ud i al den
Tid, jeg kendte ham; kun een
Gang -- da skulde han paa sin
halvaarlige Tur til Byen for at
blive klippet — saa jeg ham pyntet. Da var han aldeles ukendelig.
Helt hvid i Ansigtet, blaat Chevi-

ottej og Lædersko, samt en Hat,
der sad paa Snur oppe paa Toppen af hans krøllede Manke, han
gik og tullede rundt Dag efter Dag
i sit sodede Køkken, rumlede med
Kasserollerne, slog hver Dag nogee itu og fik skældt Huden fuld
af Patronen.
Han var kommet til Chacraen
midt om Høsten, havde facet _Spar
ket", der hvor han arbejdede, fordi
han ikke kunde arbejde, var nyankommen, hjælpeløs, fattig, uvid■!ncle som en Spædekalv, der
kommer fra Moderen .
Stakkels Bjørn, han var ikke
heldig i Argentina.
Patronen manglede en Kok.
Bjørn kunde ikke lave M•id, saa
blev han sat til at lære det; han
var hundeangst for Kreaturer og
Heste, men Patronen bad ham ryge
og rejse, hvis han ikke fik lært
at malke. Den Chacra blev en
haard, men en lærerig Skole for
ham. Bort med Stadstøjet, Købstadsmanererne, Forfængeligheden
Op hver Morgen Klokken fire i
ravende Mørke, ingen varme Tøfler at tage paa, men vaade og
stinkende Alpagatos. Ingen Toilette
men ud i Corralen, hvor de fem
Køer ventede paa ham med trodsige Blikke og tilsølede Haler.
Naar Regnen silede ned, og Corrallen lignede en Mudderpøl, græd
han ofte i Stilhed af Længsel efter
Danmark, mens Kalvene de væltede ham og Køerne klaskede ham
deres snavsede Haler i Synet. Det
tog Maaneder at lære at malke,
og han gennemgik en Skærsild af
Skældsord fra de andre Peoner
(Tyende). I Køkkenet gik det ikke
bedre. Han kogte Kaffen, saa den
smagte som harsk Levertran, han
sved Vællingen, brændte Stegen
og tabte Kartoflerne paa Gulvet.
Kort sagt, han var uheldig t alle
Maader.
Patronen var en nøjsom Mand,
der sad lidt haardt i det. Han betalte Bjørn efter eget Skøn, og
Bjørn vovede ikke at gøre Indvendinger, Han tik jo ellers „Sparket"
og hvor skulde lian da gaa hen.
Iler laa Bjørns store utilgivelige
Mangel, forresten ikke enestaaende:
han viste ikke, hvor han skulde
gaa hen, og han mente sig fortabt,
hvis han blev sagt op, og han
vilde sikkert ogsaa have været det
oin ikke en eller anden god Mand
vilde tage sig af ham. Saadan set
var Patronen en god Mand. Han
smed ikke Bjørn ud i Fortabelsen,
han beholdt ham --- sagde: Du
kan blive her, men jeg betaler Dig
ikke meget, og Du skal F ....g ...
mig gøre, hvad jeg vil have Dig
til . . .
Bjørn var tilfreds. Han opdagede
at Argentina ikke var Guldlandet
Paradiset, for dem, der ingen Ting
kan. Og hans Maal blev at faa
Penge tjent til Rejsen hjem igen.
Derfor holdt han ud i fire Aar.
Og efterhaanden blev han indlevet
i sit elendige Liv paa Chacraen,
han blev sløv og ligegyldig med
sig selv, lukkede Ørene for Patronens Haan og Skældsord og andre
Drillerier. Han blev en Original,
med langt, krøllet, guldgult Haar,
store, blaa intetsigende Glukker
og Skægstubbe, der naaede at
blive en Centimeter og saa holdt
op med at vokse. Naar han kom
til Byen paa sin halvaarlige Klipningstur, gloede Folk paa ham,
og de unge Piger lo ad ham. Hjemme
i København havde han været en
Kvindejæger og en stor Charmeur
. . efter hvad han selv fortalte
Men det kunde ingen se paa ham
nu.
Fire lange og trælse Aar evnede
at slette alt det personlige, lian
besad, efterhaanden. Københavneren forsvandt, den typiske Bytype
med dens hastige Bevægelser og

svulmende Talemaade, gav Plads
for en ganske ny Type, der slet
ingen Type var.
Bjørn blev en Maskine, et Nul
der intet betød alene, men sat
sammen med en anden nok kunde
forøge denne andens Værdi
Patronen tabte ikke noget ved dette
Nul, tværtimod.
Da de fire Aar var ganet, havde
han tilstrækkeligt Penge til Rejsen
hjem, Det var dyre Penge, han
havde solgt det sidste, han ejede
for dem: sin Sjæl. Da han korn i
sit riye Tøj, blev vasket, barberet og klippet, da lignede han virkelig den gamle Bjørn — af Ydre
— men saa man paa hans store,
tnnitne Øjne, og studerede man
hans Ansigtstræk, da opdagede
man, at det var kun Bjørns Hylster, man saa; han selv var en
hel anden Bjørn havde prøvet
Livet, og det havde sat et uudsletteligt Mærke paa ham.
Nogen Tid efter, at han var rejst,
fik jeg tilfældigvis Meddelelse om
at han var død. Lungebetændelse
vistnok. Ogsaa dette maatte Argentina tage Skylden for. Men hvorfor ikke. Først Sjælen — siden
Kroppen.
———
Hvordan det vilde være gaaet,
om han var blevet herhjemme, er
ikke godt at sige. Maaske han da
vilde være kommet til at leve et
langt mere indholdsløst og værdiløst Liv. Nu opnaaede han at
blive et Nul bag det store Ciffer,
og det er da altid noget . . .

De

1)ertterende

anmodos høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14140, hvilket er den
billigste og bek7emmeste Maade. Alle Inflhetalingskortets 2 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, mon Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1- 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.;

Mange nye, smukke Mønstre
i Skeer og Gafler. Prima slidstærke Kvaliteter til 2 Kr. pr. Stk.
Stort Udvalg i 3 Taarns Solv, moderne haandsmedede Skeer.
Mange Nyheder i moderne Lysestager, Bordlamper og Skærme.
Billige Priser.
Telefon 140.

Conrad Hansen, Allinge

Møllers Bogbinderi
If. 865.
Chr. Diderili.sen, Rønne.
Tlf. 865
Indbinding af Bøger.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

Hasle
Kalkværk
.......11111M41~11!

Altid friskbr. Kalk.
Brændt Godningskak er den bedste.
Forlang Tilbud.
Tlf. Hasle 102.
Tlf. Rønne 393.

vi er kommen langt ned med Priserne
paa de bedste Sorter

Kontrolleret 50 pCt. Foderblanding.
Groue Soyaskraa og alle andre Sorter
Foderkager, Hvedeklid, Rugklid, Plais, Korn.
Vi sælger og bytter med alle Sorter bornholmsk Korn
af god Kvalitet.

Nordlandets Nandelshus.
Roeskærene,
Roeraspene,
Raspetromler,
og de rigtige Dorup Staldbøre og Staal Roekurve.

Vi sælger billigt:

Noroikmdets Bandeishus.
vA9BETALE

Vi losser i disse Dage fra Skib

JULEN
3. Trækning finder Sted
den 10. og 11, December,
saa De skulde nu alligevel
ikke lade være at gribe
denne Chance tor at vinde
til Julegaverne, men koge
et Lod i Dag. Fornyelsen
slutter Mandag den 8.
Dec. og Salget Dagen eller.

Et Lod koster kun

Ekstragode, firsle. Udskudsbrædder
i alle Længder, og vi har mange
gode solide Brædder, som sælges til forholdsvis lave Priser.
Alle La'n'der, alle Bredder, alle Tykkelser.
Priserne er rigtige, og vi giver stor Rabat pr. Kontant.

»e Nordialuletd; Xandeldhu3.

6,601
Køb Deres Varelo.1
hos en bornholmsk
Kollektør.

t ru

Disse Sorter sælges billigst i

Kollektioner findes i,
Aa drkeby,

Nordlandets Handelshus.

Allinge,
Hasle,
Nexø,
Rønne,
Svaneke,
ostermarie.

maa ddeerbeadbsstoelust

en
Sorter
dobb. raffineret Køkkensalt, rent spansk Salt samt
hjemmelavede bornholmske Byggryn.
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Slooleriets Udsalg
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Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
oanocaormarnmanacioaDoaciaaaaaaamaormaanacaaaacap000es
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Kender De

Xvorfor fie6e Yryksager

Østbornholm'?

gndpaliningspapir oØ fioser

Ugeblad og Annoncetidende
for søndre og østre Herreder
•

Oplag 3500 Ekspl.
Læses i alle Hjem
Filtlig Annoncepris

Egner sig derfor
bedst for Avertering.

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

9ornitzkas fflogtrykkeri, Xilinge
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

AVER~ i NORDBORNHOLM

