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JULESTJERNEN.
Forebyggende Børneværn,
Hvorfor lykkes det hvert Aar at indsamle saa mange Penge ved Salget af
den lille Julestjerne?
Der kan gives mange Svar paa det
Sporgsmaal, men det rigtigste er sikkert
at Julestjernen samler ind ved Børnenes
Fest — Julen — til Børnene.
Den lille, hvide Stjerne lyser — og indbyder alle til at blive anbragt paa et
Frakkeopslag eller paa en Kaabe. De ivrige og taalmodige Sælgere møder lykkelige og glade, trods det store Arbejde,
der mart udføres, med de fyldte Bøsser.
Den indsamlede Pengesum bliver jo fordelt til de mange Børne- og Ungdomsinstitutioner i Landet, der ansøger om
at fart et Bidrag til deres Arbejde, og
der er i Aar, ligesom i de foregaaende,
bleven anvist en betydelig Pengesum til
Institutioner indenfor det forebyggende
Børneforsorgsarbejde (Landsorganisationen „Forebyggende Børneværn").
Under denne Organisation hører som
bekendt Vuggestuer, Børnehaver, Asyler,
Fritidshjem, Børneplejestationer o, a., og
de 100-200 Kr., som de fleste af disse
Institutioner hvert Aar modtager, regnes
der med i det aarlige Budget.
— Det er af den største Betydning
for det samlede Julestjernesaig, at enhver af disse Institutioner arbejder saa
meget som muligt for Salget af Julestjernen.
Den enkelte Institution maa dog absolut ikke vente at faa mindst det samme
Beløb tildelt, som den har indsamlet.
Udbred Interessen for den lille Julestjerne, skaf saa mange Indsamlere som
muligt til selve Dagen, ogJulestjernesalget vil stige i samme Forhold, og alle
de mangeinstitutioner Landet over indenfor det forebyggende Borneforsorgsarbejde kan paa denne Maade sige Tak
for al den 'Velsignelse Julestjernen bringer dem.
Aage Rojesen,
Børnelæge.

Rødesonaten.
—0-Henry hed han, og han var en Pokkers
Knægt. Alene hans Navn var jo som et
skingrende Kamphyl — et hujende Pift
i Fingrene, og hele Byen var overbevist
om, at den Dreng — han endte engang
i Galgen.
For Grønthandler Mogensen havde sagt
det, og Henry havde gjort sit bedste for
at bestyrke Paastanden. Men var det saa
mærkeligt ? Han var jo af Familien Hellman.
Havnebetjent Hellman huskedes i Byen
som en højst mærkelig Mand — en SøZigøjner havde Havnefogden kaldt ham
og der var noget om det. Han havde
været Styrmand — en vild og gal Krabat var han i sin Ungdom. men saa kom
det med Forliset, han svømmede omkring paa en Planke i fire Døgn, og da
han blev bjerget var han syg for Livstid. Den store stoute Sømand var blevet
et levende Vrag, og det var mere af
Naade og Barmhjertighed, at han fik
Pladsen som Havnebetjent. Han døde
efter faa Aars Forløb, og hans Enke Fru Hellman ernærede saa sig selv og
Pigebarnet af en lille Baandforretning,
som hun aabnede i Gaden. Fuldt ud respektabel var Fru Hellman, bevares vel,
og Inge — Datteren var der heller ikke
noget at sige paa, ikke saadan da, men
alligevel, hun havde noget af Faren i sig.
Nem paa Fingrene var hun, og hun
var jo dygtig nok til at lave Hattepynt
og flittig var hun saamænd ogsaa, men
— det stille Vand har den dybe Grund
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— sagde Konerne til hinanden, pas paa
Inge, — der sker noget.
Der skete ogsaa noget, selv om det
ikke var noget, som Konerne havde
tænkt sig, for hun blev forlovet og gift
med en Musikker. Og hvad for en Mu-,
siker ?
Han spillede Violin i et Orkester nede
paa Badehotellet, og da Sæsonen var
forbi, blev han og Inge gift paa Kongebrev, og saa rejste de omkring i Landet.
For han var ogsaa saadan en Slags Zigøjner, der ikke kunde blive paa et Sted,
og Inge havde som sagt sin Fars Blod
i sig. Herligheden varede et halvt Aar,
saa døde Musikeren af den galopperende
Svindsot — „selvfølgelig", sagde Konerne
„hvad andet skulde saadan Landstryger
dø af," og Inge kom tilbage til sin Mor
og begyndte at sy Hattepynt. Et halvt
Aar efter blev Henry født, men Inge
kom ikke mere op af Sengen. Hun laa
syg i et Par Maaneder, saa døde hun.
Nu sad Fru Hellman med Henry.
„Den Dreng bliver en Pind til hendes
Ligkiste," sagde Konerne, for allerede
lige da han var født kunde man se paa
Drengen, at han — naa ja, at han maatte
blive en Skarnsknægt Knaldende rødhaaret — som en Lussing for den, som
saa ham for første Gang, og med en
Næse, der ligefrem kroede sig opad, og
saa de Øjne. Allerede da han var et
Par Aar gammel, flammede de i tyver.,gtige Blink, man maatte le med, naar
han lo, men — der laa naget uforklarligt nede paa Bunden bag hans Blik.
Og efterhaanden som Henry voksede
til, blev Konerne mere og mere overbeviste. Men mærkelig nok, Fru Hellman
kunde slet ikke se det.
„Han er god", sagde hun, »hjertensgod,
selv om han jo er noget vild".
„Noget vild", som om det var Ordet.
Der var ikke det Vandhul i tre Miles
Omkreds, som Henry ikke havde været
ved at drukne i, og næppe et Træ i Byen
eller Omegnen, som han ikke havde
været oppe i. Nede ved Havnen kendte
han hvert Smuthul, og hver gammel
Jolle, som kunde bringes til at flyde,
havde han været ude at sejle med, og
hvad der var det allerværste — han trak
de andre Drenge med sig. Naar Henry
var paa Gaden, saa havde han altid en
hujende Flok i Hælene, og det nyttede
slet ikke, at Mødrene forbød deres Drenge at lege med ham.
Og Klo for sine Nederdrægtigheder
fik han næsten aldrig, for naar han havde
lavet en eller anden Skarnstreg, saa ja saa lo han bare med sine Gavtyveøjne, og saa — nej — man maatte le
med, men bagefter saa ærgrer man sig
over det. Rigtig en Skidt-Knægt var han.
Han var saamænd ikke mere end halvandet Aar gammel, da han for første
Gang alarmerede hele Byen.
Inde ved Siden af Fru Hellman boede
Skrædder-Maren.
Skrædder-Maren ernærede sig ved at
klistre Cigarkasser til Tobaksfabrikken.
En Dag var hun stukket et lille Rend
ind til Fru Hellman — det var jo lige
inde ved Siden af, og selvfølgelig lod
hun sin Dør staa aaben, for det skulde
jo kun vare et Minut. De havde sludret
en halv Times Tid, da Fru Hellman
opdagede, at Henry var borte og ingen
Steder at finde.
Skrædder-Maren var straks i Fyr og
Flamme. ,,Vent et øjeblik, Fru Hellman,
jeg skal bare lukke min Dør, saa skal
jeg hjælpe Dem at finde ham."
Hele Eftermiddagen og det meste af
Aftenen søgte den halve By efter Henry.
Den ene mente at have set ham nede
ved Havnen, den anden havde set ham
oppe i Anlæget, og den tredje vidste
bestemt at have set ham nede paa Banegaarden. Og hver eneste vilde aflægge
Ed paa, at det var den Dreng med det
Haar, han var da ikke til at tage fejl af.

Fru Hellman var Døden nær, da hun
om Aftenen kom hjem, og SkrædderMaren var segnefærdig, da hun gik ind
til sig selv, hun havde jige akkurat Kræfter nok til at udstøde et skingrende Hyl
da hun saa et mærkeligt Væsen sidde
og sove paa sit Køkkengulv. Væsnet
viste sig at være Henry. Paa en eller
anden Maade havde han revet Marens
Klisterskaal ned paa Gulvet, og saa havde
han sølet sig ind i Klistret fra Hoved
til Fod. Papirstrimlerne var lette at faa
fat i, for de laa paa Bænken — havde
ligget paa Bænken, men nu sad de rundt
omkring paa Drengen, saa han lignede
et gult loddent Dyr. Og mens hele Byen
jagede omkring efter ham, havde han
siddet der, indtil han var faldet i Søvn.
Det var Henrys første Optræden i Byens Historie, men det blev desværre ikke
den sidste, Da han var fem Aar gammel,
kendte næsten hele Byen ham af Udseende, syv Aar gammel kendte man ham
af Navn, men da han var ti Aar, var
han en Slags Personlighed, som man
tænkte først paa, naar Drengene havde
lavet en eller anden Gavtyvestreg. For
indtil da havde der kun været Tale om
Drengestreger, men han var en halv
Snes Aar gammel, da han — ja, hvad
skal man sige — bragte det hævdvundne
System til at vakle.
Købmand Bejrup var Byens Matador.
Bejrup .var en Mand af den gamle Skole
han havde sine Vaner og Principper og
Meninger, som engang var vedtagne og
som ikke paa nogen Maade lod sig omstøde eller forandre, det var derfor paa
Forhaand givet, at Henry maatte trække
det korteste Straa.
Naar man taler om Bejrup, maa man
ogsaa tale om Bums, tilmed da Bums
havde den største Skyld i Affæren.
Bums var en Slags Hund — Bejrup
sagde om ham, at han var den "bedste
og klogeste Hund i Verden, og det er
muligvis rigtigt, men i hvert Fald var
han den mest nederdrægtige Køter, som
i Mands Minde havde vist sig i Byen.
En Farve som en Rendesten, en Pels
som et mølædt Kludetæppe. Ben som en
Gravhund, der fik Benene skruet forkert
paa, og en Stemme som en sprukken
Lirekasse. Desuden led han af Humørsyge og ingen andre end Bejrup var
sikker mod lumske Overfald af ham. Ja
saa var der Halen, den var det mest
uforskammede ved hele Bums. Den var
graagul og skællet som en Rottehale,
men paa Størrelse som en Hestegulerod.
og den ragede skraat og stift bagud som
en Flagstang. Men Bums var aabenbart
meget ømfindtlig overfor den Hale, for
bare nogen rørte ved den, saa snerrede
han og viste Tænder som en Rive.
Men i Sandhedens og Retfærdighedens
Interesse skal ogsaa oplyses, at Drengene
var haarde ved Bums, naar de kunde
se deres Snit til det. Krigen mellem Bums
og Drengene blev ført med alle mulige
skjulte Midler fra Drengenes Side, men
fra Bums' Side var det en aaben og ærlig Fejde. Han røg nemlig i Benene paa
enhver, som kom indenfor hans Rækkevidde uden Personanseelse og uden smaalige Hensyn,
Det var en Sommereftermiddag, og
Købmand Bejrup sad og halvsov paa
Bænken i Skyggen foran Huset. Ved Siden af Bænken laa Bums og sov, men
da Bums kun var vant til at tage Hensyn til sig selv, havde han anbragt sig
saaledes at Uheldet maatte ske. Han
havde lagt sig ved Hushjørnet, men Halen ragede frem foran Hjørnet i sin halve
Længde, og hvem der kom igennem den
smalle Gyde og vilde dreje om Hjørnet,
var næsten nødsaget til at træde paa
Halen.
Og Skæbnen havde udvalgt Henry til
at være den ulykkelige.
Han var lige kommet fra Skole, og
han havde lige været inde for at hente

sig en Fedtemad hos sin Bestemor. Han
havde den i Haanden endnu, men han
havde ikke spist af den, før han var
midt inde i en skingrende Fløjtesole han kunde simpelthen ikke gaa igennem
Gyden uden at fløjte, for det skingrede
saa vidunderligt derinde mellem Murene
dobbelt saa højt som ude paa Gaden.
Og desuden havde han nye Træsko paa et Par vidunderlig blanksorte Træsko,
der skramlede som Hestehove mod Brostenene.
Han saa slet ikke Bumses Hale, som
laa der paa Stenene, men Bums følte
Træskoen, der traadte lige paa Halens
yderste og mest ømfindtlige Spids. Et
vildt Hyl, et forskrækket Skrig, en hvirvlende Klump af en Hurtd, Dreng, Fedtebrød og Træsko, bragte Købmand Bejrup til at fare op af Slummeren, og rive
Drengen og Hunden fra hinanden.. Indtil nu var der ikke sket noget særligt.
Bums stod og gumlede paa en Las af
Henrys ene Bukseben, og Henry krammede en Nævefuld af Bumses Haar imellem Fingrene, mens han saa fra Bums
til Fedte'orødet, der laa i Rendestenen,
men selv om det hele var kommet overraskende for Henry, saa var han allerede
kommet sig, da han saa. hvem det var
der havde overfaldet ham. Fra Bumses
Side kunde man jo vente sig hvad det
skulde være. Han skulde netop trække
sig tilbage i god Ro og Orden, men nu
var Købmand Bejrup bleven helt vaagen.
Han var gal i Hovedet over Forstyrrelsen, og før Henry fik Tid at trække sig
ud af Farezonen, fik han en knaldende
Lussing. „Saadan en skidt Knægt," bredte
Bejrup, „her ligger den stakkels Hund
og- gør ingen Verdens Ting, og saa skal
Du sparke ham?
Selvfølgelig var Fejltagelsen undskyldelig for hans vedkommende, men da
Henry for en Gangs Skyld havde en god
Samvittighed, og desuden havde mistet
sit Fedtebrød, saa blev Lussingen for
ham ikke en Straf, men et skændigt
Overgreb. Uretfærdigheden sved mere
end Lussingen, og da han saa fra Bums.
der ligefrem grinte hoverende bag Købmanden, og op til den store vrede Mand
saa kogte Harmen op i ham. Og da
skete det.
Han bøjede sig ned og strøg Træskoen
af for at knalde den efter Bums — han
kunde ligefrem ikke lade være, men
Sigtet var daarligt, og Træskoen røg
lige ind i Maven paa Bejrup. I samme
Øjeblik var han klar over, hvad han
havde gjort, og saa — den anden Træsko i Haanden, omkring og hjem . . .
Selvfølgelig maatte Fru Hellman hen
til Købmand Bejrup og hente Træskoen,
da han sendte Bud hen til hende, men
Henry vilde ikke fortælle, hvad der var
sket, før bagefter, og hun var derfor ligesaa overbevist som Bejrup om, at
Skylden var Henrys, og at havde opført
sig i højeste Grad skandaløst.
Og da hun endelig efter flere Dages
Forløb, fik hele Sandheden at vide, var
det for sent. Hele Byen vidste, at Henry
havde først sparket Bums halvt ihjel, og
bagefter havde han ligefrem overfaldet
Købmand Bejrup.
Den Knægt endte aldeles sikkert i
Tugthuset.
Fortsættes.
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Den gamle
Dyretæmmer
fortæller.
—0—
Dyrefangeren hos Hagenbech,
der blev en af
Europas bedste Dresserer.
„Forstaar man sig paa Dyr, kan
man komme utroligt langt med
dem. Jeg kan faa en Hugorm til
at krybe tillidsfuldt op ad min
Arm blot ved at fløjte lidt og tale
venligt til den."
Den gamle Dressør, Mr. James
øjne gnistrer, idet han i Mindet
oplever adskillige Episoder fra de
30 Aar, han fremførte sine dresserede Løver, Pantere, Leoparder,
Bjørne og Elefanter paa de store
Verdensarenaer. Nu lever han i
Følge „Sorø Amtstid." stille tilbagetrukket i sit Hjemland Syerrige under sit eget borgerlige Navn,
J. A. Vist. — „Jeg er 76 Aar og
haaber at bære mit Navn med
Ære som Sverriges eneste nulevende Dyredressør", siger Hr. Vist
med et lunt Blink i øjet til Intervieweren.
Fem Aar i Afrikas Urskove.
Om sine Ungdomsaar meddeler
den gamle Dyretæmmer, at han
studerede til Læge; men da han
følte sig mere som Dyre- end som
Menneskeven, opgav han Medicinen og gav sig til at studere
Dyrene, der havde været hans
Kærlighed lige fra Barneaarene.
Han rejste til Hamborg og kom
i Forbindelse med gamle Carl Hagenbech, og det lykkedes ham at
faa Ansættelse ved den Hagenbeckske zoologiske Have. Carl
Hagenbeck fik Interesse for ham
og ledede hans første Skridt paa
den farefulde Bane. Han var en
egenmægtig Herre og en streng
Chef, men enestaaende som Læremester, og herved blev den unge
Vists Livsvej afstukket.
Efter nogle:Aars Forløb sendte
Hagenbeck den unge Svensker til
Afrika, hvor
„Dyrefangst-Industrien"
særlig var sat i System. — 5000
Mand var her i Hagenbecks Tjeneste, fordelt paa mangfoldige Steder i denrie Verdensdel.
„Jeg blev dernede i 5 Aar",
siger Hr. Vist. „Jeg- trivedes ret
godt trods det uhyggelige varme
Klima, og jeg var næsten hver
Dag Vidne til, at mine Medarbejdere faldt for Feberen og under
Arbejdet. — Dette sidste udførtes
som oftest ved Nattetid, hvor vi
maatte studere Rovdyrenes Liv
og Færden, opsøge deres Gange
og de Steder, de søgte til Floderne.
De største Dyr blev fangede i
Fortsættes part 4de Side.

Naja,
gennem Ihtropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
Ifiernresen.
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NDER hele Rejsen har der
været stor Utilfredshed blandt
Mandskabet ombord; der klagedes over Maden, over Officererne
-- og der var Hundreder af Ting
i Vejen, som jeg syntes var rene
Bagateller. — — Hovedaarsagen
var sikkert, at de alle havde været
for længe om Bord og for langt
borte fra deres Hjemstavn. -- -Skønt „Torvanger" allerede om
en Uges Tid skal gaa til Stavanger for at „klasse", vil over Halvdelen af Matroser og Fyrbøder
afmønstre her i Hamburg.
„Torvanger" ligger fortøjet ved
Duc d'Alb'erne i en af Havnene
uden Forbindelse med Land; dog
tøffer smaa Motorbaade rundt mellem alle Skibene og opsamler Passagerer, der vil i Land. -- Med
en saadan Baad naar vi Færgestedet, som de store Færger anløber; dog først efter at være kommen gennem Tolden, der til alt
Held for mine Skibskammerater
ikke undersøger os nærmere. De
har nemlig alle forskellige Gaver
med til deres Jenter derhjemme,
mest Silkekjoler og Silkeundertøj
fra Japan, og for at slippe gennem Tolden har de iført sig det
under deres eget Tøj eller skjult
det paa Kroppen.
Omtrent tre Kvarter varer det,
inden vi naar Færgehallen, St.
Pouli Landungsbnicke, og herfra
tager vi videre til det norske Konsulat, hvor vi træffer Kaptajnen,
bliver afmønstrede og faar udbetalt vort Tilgodehavende. -- Saa
tager jeg Afsked med Gutterne
og gaar tiI Heimslcille, hvor jeg
overnatter.
Næste Dag opsøger jeg Kassereren, der bliver en Smule forbavset over, at min Bog ikke er
stemplet i 40 Dage og sidst langt
nede i Rumænien. Jeg faar den
dog i Orden og gaar saa lidt ud
og ser paa kendte Steder — ned
til Elben, der for snart et halvt
Aar siden bar mig til Hamburg.
- — Der er løbet meget Vand i
Stranden siden da ; men Strømmen lige stærk, det er det samme
gule Vand, der bærer de typiske
Slæbere og Pramme, og der er
den samme Fart over Havnet rafiken
Kaptajnen har tilbudt mig Ophold ombord, til jeg faar ordnet
Kajakkens Videresendelse; det er
dog ikke saa nemt, som jeg troede,
at faa Skibslejlighed, de danske
Rutebaade ligger helt oppe i den
anden Ende af Havnen — langt
op ad Elben. — — En Tid lang
overvejer jeg selv at padle til Kielerkanalen; men det regner og
stormer hver Dag.
Fra Lørdag til Tirsdag opholder jeg mig ombord, afventende
bedre Vejr. 4 store Kornelevatorer suger i den Tid det Korn ud
af „Torvangerus Bug, som man
nede i Rumænien var flere Uger
om at fylde i. — Der er kommet
nye Folk ombord, og nu skal
Baaden gaa til Stavanger. Jeg
tænker saa smaat paa at tage med
til Norge; men forkaster det, nu
da det nærmer sig Vinteren.
Ved Middagstid siger jeg derfor Farvel til dem, jeg kender;
og en Matros hjælper mig at fire
Kajakken ned over Skibssiden.
En Pramfører fortæller mig, at
der gaar en Kanal bag om Havnene og Elben; denne benytter

jeg og undgaar saaledes det første Stykke at komme ud i Floden,
hvor Trafiken med Dampbaade er
overvældende.
Det er helt rart igen at sidde 13/4
i Kajakken. Jeg er atter min egen !
He:Te, Slaveriet om Bord ligger
bag mig, og min gamle Ven sky- ;
der saa let gennem Vandet, som •
havde ogsaa den ligget og opsparet Energi. -- — Jeg kommer
gel nem en Sluse og padler saa
videre i den anviste Retning forbi utallige Havne og Kajer,
hvor Skibe af alle Nationer ligger og losser og lader fra de store
Pakhuse eller de mange, rummelige Lægtere, der skal befordre
Varerne ind i Landet.
Der hersker Travlhed overalt;
Larmen fra Hundreder af Dampspil, Kæderaslen, Motorstøj, en
Summen af lyde fra Skibsværfter
og Flydedokker naar mit Øre --først nu faar jeg rigtig set, hvilken kolossal Havne- og Handelsby Hamburg i Virkeligheden er.
Atter passeres en Sluse, og nu
kommer jeg tid i Elben, hvor det
vrimler med Slæbebaade, Passagerdampere og Færger, der sætter Vandet i stort Oprør. Kølvandet fra de forskellige modgaaende
Fartøjer klasker sammen og topper op; det er ikke Farvand for
Smaabaade, jeg faar den ene Sø
ind efter den anden. Ingen tager
Hensyn til min lille Baad, snarere
morer man sig med at sejle saa
nær som muligt, og de ombordværende ler, hver Gang jeg bliver dygtig oversprøjtet. — De
forskellige Skibe og Baade, der
piler frem og tilbage, ud og lud,
kan godt sammenlignes med Trafiken paa Strøget i en Storstad,
og jeg er flere Gange ved at blive
sejlet ned. Ingen Steder er der
at søge Tilflugt; det gælder blot
om at naa frem.
Indtil nu har jeg fundet den
rigtige Vej gennem alle de mange
Indløb og Havne; men saa giver
en Mand mig fejl Besked, og jeg
maa et langt Stykke tilbage. Ærgerlig trækker jeg Baaden op
paa en Flydebro og gaar ind i
et Lagerhus for at faa nøjagtige
Oplysninger.
Det er ved at blive mørkt, da
jeg endelig finder frem til de ch:riske Rutebaade; men de ligger
langs Kajen ligeud til Elben, hvor
der gaar krappe Bølger, og hvor
jeg ingen Steder kan komme i
Land.
— Jeg prajer Styrmanden paa en af Damperne, og denne
har heldigvis straks Forstaaelsen
af, hvordan jeg er stillet; han tilkalder en Matros, der oppe fra
Dækket fisker et Par Løkker om
For- og Agterstævnen paa Kajakken. Saa lukkes der op for Dampen til Spillet -- og vips — som
med Elevator gaar jeg til Vejrs
og daler sagte ned paa Dækket
af S/S „Rita" af København.
Min Entre ombord vækker Jubel blandt Mandskabet, der efterhaanden er kommet til, og det
knitrer med københavnske Brandere og Vittigheder. -- Alle er
meget flinke mod mig; jeg deltager i deres Aftensmaaltid, smager
atter dansk Rugbrød og Smør og
bliver tilbudt en Køje ombord.

den gaar over_ til frugtbare Marker med „levende Hegn".
Ekspressen gungrer afsted; nu
kører vi over Kielerkanalen, gennem Rendsborg og Slesvig. Det gamle Dannevirke ligger øde
og trist, Træerne er næsten bladløse, Regnen siler ned. -- Hvor
Naturen dog har forandret sig
siden jeg drog ud, da var der
bristende Bladknopper og Blomsterflor paa Mark og Eng. -- Jeg
naar Flensborg ved Aftenstid og
søger træt og forkert straks Herberget, benytter. næste Formiddag
til at se lidt paa Byen og tager
saa videre til Sønderborg og Als.
Atter i Danmark!
Efter at have turet gennem Fyn,
Langeland og Laaland naar jeg
København, henter min Baad i
Frihavnen og padler den til Born
holmerclamperen, og den 20. November, nøjagtig et halvt Aar efter min Afrejse, staar jeg atter
i min Fødeby.
6 Maaneder er i Almindelighed
ikke nogen lang Tid i den menneskelige Tilværelse; naar man
passer sin daglige Dont, gaar Dagene uden større Oplevelser. Men
disse 6 Maaneder er for mig saa
mættet med skiftende Indtryk, at
de synes at have været lige saa
mange Aar.
Det gør derfor godt atter at
komme hjem, og med Glæde genses de kendte Steder. -- Saadan
bør det ogsaa være; man skal
være glad ved at rejse ud og glad
ved atter at komme tilbage.
Lykken, som vi alle higer efter,
fandt jeg vel ikke derude, og ejheller var det altid Solskinsdage;
men alligevel vil jeg ikke betænke
mig paa at tage en lignende Tur
en anden Gahg eller raade andre
til det samme; thi man har godt
af at udvide sin Horisont, lære
anden Natur, andre Forhold og
Skikke at kende.
Og det er dejligt at leve paa
Minderne bagefter.

C. A.

Samtidig at jeg slutter Artikelserien og takker Læserne for udvist Interesse, gør jeg opmærksom
paa at Rejsebeskrivelsen: „Med
Kajak gennem Europa" udkommer i Særtryk til Julen. Bogen
er trykt paa godt Papir i stort
Oktav Format, og de faa Eksemplarer (ca. 50) kan bestilles hos
Udgiveren. Pris 5 Kr.

Fra I. Decbr. d. A, er min Broderiforretning i Nørregade overdraget
Fru DAGMAR JØRGENSEN.
Idet jeg takker mine Kunder for udvist Velvilje, haaber jeg at samme
maa blive overført paa min Efterfølger.
Fin. WANDA CHRISTENSEN.
I Henhold til ovenstaaende har jeg fra I. ds. overtaget Broderiforretningen i Nørregade, og skulde (let glæde mig om den samme Tillid og Velvilje,
som er udvist den tidligere Ejer, maa blive overfort paa mig, og skal det stedse
være min Hensigt at betjene de Kunder, som vil unde mig deres Søgning, til
deres fulde.Tilfredshed.
Ærbødigst
DAGMAR JØRGENSEN.

Nordlandels Kødforsyning, Sandvig,
fører kun iste Klasses Kød og Flæsk.
Tinire hjemmelavet Paalær. Sylte o,y, Medisterpølse i altid
p inir Varer ril rimeli t e Priser.

Ni?. Varerne bringes overalt.

Ærb.

Joh. Phillipsen, Sandvig.

T f. l9

Vi er kommen langt ned med Priserne
paa de bedste Sorter

Kontrolleret 50 pCt. Foderblanding.
Grove Soyaskraa og alle andre Sorter
Foderkager, Hvedeklid, Kuglelid, Mais, Korn.
Vi sælger og bytter med alle Sorter bornholmsk Korn
af god Kvalitet.

Nordlandets Handelshas.

.
visælger hilliut

Roeskærere,
Roeraspere,
Raspetromler,

og de rigtige Dorup Staldbøre og Staal Roekurve.

Nordlandets Handelshus.
Vi losser i disse Dage fra Skib

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

:XordlandetJ Xandeldhud.
ålagtningen

maa der absolut bruges de bedste Sorter
dobb. raffineret Køkkensalt, rent spansk Salt samt
hjemmelavede bornholmske Byggryn.
Disse Sorter sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
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paa Lindeplads, 1

Carl Aage Gornitzka, Allinge.

Sra »ag til 'tt4g
Har De fundet
de 4 forkerte Bogstaver? Husk
da at notere dem op til næste
Uge, og De har en Chance til at
vinde en af vore Julegaver.
Se Bladets Bagside.

Danmarli
har nu over 31/2 Million Indbyggere, idet Tilvæksten siden Folketællingen 1925 har været 70,000.
405,000 licensbetalende Radiolyttere er der nu her i Landet.

Varelotteriet
Næste Dags Formiddag faar jeg
paa Rederiets Kontor et Fragtbrev
paa Kajakken, som „Rita" tager
med til København. — Jeg kunde
ogsaa selv være kommen med
Baaden; men foretrækker at benytte Lejligheden til at se et Glimt
af Sønderjylland og løser derfor
Billet nordpaa.
Saa ruller jeg over Alsteren,
ud gennem Hamburgs Forstæder,
over en flad, interesseløs Egn Hedestrækninger, der efterhaan-

For retn ingsoverd rage Lse

meddeler, at Trækningen før
Jul finder Sted den 10. og Il. December. Vil D e derfor have Chancen for at vinde til Julegaverne,
maa De inden førstkommende Tirsdag, da Salget slutter, sikre Dem
Deres Varelod.

Et Orgel til 300,000 Kr.
er af en gammel Bornholmer,
Orgelbygger Møller, Hagerstown
tilbudt Grundtvig Kirkens Komite,
som Gave.

a
a
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Sidoloriels Udsalg

Tit'. 45.

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.

a
in

n
El
ei
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ALLINGE.

ALLINGE,

6vertagelses-Vidsalg.
Paa Grund af at jeg har overtaget Broderiforretningen i Narregade er en Del Varer egnende sig til Julegaver blevet betydeligt nedsat.
Desuden er alle Varer, jeg har overtaget i Konsignation, i samme
Anledning nedsat med 25 pCt. Her er altsaa god Lejlighed til at forsyne sig med gode, nyttige og dog billige Ting,

.9agmar 3orgensen.
I" ti 43
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Alle Tryksager
saasom

Regninger, Roddeleiser, lionvoinkter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkei*ort,
Love og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Yledieniskort
leveres bedst og billigst fra

fillin e BogtryKlieri.
1
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Vinterhandsker.
Et meget stort Udvalg i
Handsker til Vinteren
vil De altid finde hos mig.

Bornehandsker fra 50 C.
Forede Skindhandsker
Elegante

RuSkindshandsker.

Dogskindshandsker.
Borehandsker til Herrer
fra 75 øre.

„Allinge Messe"
v. Th. Holm. Tlf. 100.
i Leverandør til begge Lotterier.

l

Wiedemanns
Kødkonserves
er en nem og billig Ret til
Frokost,
Middag
eller Aften.
Føres i 25 forskel!.
velsmagende Retter.

P. C. Holm, Allinge.

Gaa til Conrad Hansens

og køb Julegaven, der er det store Udvalg i gode, velkomne Ting, som Konsol -, Nips-,
Lomme- og Arrnbaandsure, Barometre, Termometre, Kikkerter, Læseglas, Urkæder, Urarmbaand, Smykker Guld og Sølv, Kuvertartikler i Plet og 3 Taarns Sølv,
Lysestager, Bord - og Klaverlamper i Tin og forsølvet Toiletgarniture i hele Sæt og
løse Dele. Servietholdere, Malaka- og Ibenholtsstokke med Sølvbeslag, Skaale,

Bon-Bonnierer, Vaser, Skrivetøjer, Sølvblyanter, Bogmærker, Frakkeskjolde, Juleklokker m. m. - Alt i bedste Varer til billige Priser.

Nyttige Julegaver.
Ved særlig heldigt Indkøb kan
jeg sælge en sort Herresko for
Kr. 10,75.

Kamelhaarssko
i meget stort Udvalg.
Ekstra smaa Priser her.

HerreDame-.
Børne-

o!

Nye Varer sælges uhørt billigt.
Skotøj modtages til Reparation. Arbejdet udfører af gammel
faguddannet Skomager.
- Der er ingen her paa Bornholm der sælger Gummistøvler til
saa smaa Priser som jeg.
Røde Herre U. 5, Kr. 16,85.
En sort Herregummistøvle 13,75.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa

3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pet. p. a.
4
Alm. Sparekasseviikaar
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 .1■MPIEW.

■••■•••■■•■1

Ny Sending

■

llivniNipeR
hjemkommen.
Smukt Mønster
i Gobelin og
Velour
fra 7,35-35,00.

Magasin du Nord's
Udsalg

e

ved Victor Planett,
Allinge
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet

■

9ulvfernis.
Skal De have Deres Gulve ferniserede til Julen, bedes De huske
paa at

I. B. Larse n's
Gulvfernis og Gulvlak

altid er den bedste.
Brom° i Guld, Sølv, Kobber, Grønt
Brunoline til Oplakning af Møbler
Liquid Veneer til Oppudsning
af polerede Møbler.
Sort Ovnlak til Ovnror og
Komfurer.
Ferniserings-, Lak- og
Broncepensler.
.

Carfen, 9111inge.

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

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT 'billigst.
Allinge Bogtrykkeri.

har jeg overtaget Bagermester
Jens Hansens Bageri og Konditori i Klemensker
og an
befaler mig herved til de ærede By- og Landboere med absolut
Iste Klasses Brød.
Ærbødigst

Cra første ,Deeember

2agermester (9-age Xndersen, Xlemensfier.

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.

J. G. yrohn,

Allinge Fodiejsmagasin 08•9911119.66(6060e
L. Larsen.

....•■••••Mffiffileffiali.

Olsker
Husmandsforening.
Symede med Klipning til Jule
træ afholdes i Forsamlingshuset
Onsdag d. 10. ds. Kl. 7,30, hvortil ogsaa nye Deltagere er velkomne.
Lørdag den 13. ds. Kl. 7,30 afholder Konsulent Nielsen Foredrag
om Græsmarken, Fre og Frøblandinger. Derefter Diskussion.
Mød godt op.
Bestyrelsen.

Forsamliopshus,
I Forbindelse med Højskolens
Besøg Møde i Forsamlingshuset
Fredag den 5. ds. Kl. 7,30.

Foredrag og Oplæsning
af Forst. AAGAARD og Lærere.

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

Ro
Ved Indre Missions Bortsalg d.
27. November blev følgende No.
udtrukket.
Kaffestel, grøn Seddel 197,
Kaffedug, lilla
127.
Genstandene kan afhentes hos
Kristian Nielsen.

En Orne
indkøbt fra Avlscentret Koefoedgaard tjenlig til Gylter. Udlaanes
paa Aldersro i Olsker.

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

91tarmelade.
Blandet Frugtmarmelade 60 Ore,
Orange-Marmelade 75 Ore Halvkg.
Hindbær-Marmelade.

g, 2. Larsen, Allinge

filimie Skru'
OltIvetidniugsbriende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Bamsen,
Tlf. 29.

!Biografen.
Søndag Aften Kl. 8

Del vidunderlige Indien
-0-

%led ombord

Spændende Filmskuespil i 6 Akter

•
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Sygekussers
SHoplejeforelli110.
Medlemmerne anmodes om at

overholde Vedtægtens § 2 ved An[lodning orn Sygeplejerskens Hjælp
Bestyrelsen.
Formanden har Tlf. 108.

Brevet fra Moderen.
var 14 Aar og vilde meget gerne have en Kontorplads
hos en kendt Købmand, der havde
averteret efter en ung Mand.
- Jeg er bange for, at det bliver vanskeligt for mig at faa Pladsen, tænkte han nedslaaet. Jeg vil
imidlertid gøre et Forsøg, og jeg
skal opføre mig saa godt, jeg tormaar, det vil maaske hjælpe noget.
Følgelig sørgede han for, at bande
han selv og hans Tøj var rent og
pænt. Og da hans Tur kom, traaadte
han ind i Kontoret med Hatten i
Haanden og et Smil over Ansigtet.
Den skarpsynte Forretningsmand
iagttog ham fra Top til Taa.
- Godt Ansigt, iænkte han, og
et behageligt Væsen.
Derpaa lagde han Mærke til
hans nette Klæder -- men andre
Drenge havde jo ogsaa vist sig i
nye Klæder - det velplejede Haar
og den rene, hvide Hud. Naa, ja,
men det havde saa mange andre
jo ogsaa været. Med endnu et Blik
forvissede han sig om, at Neglene
var rene og plejede.
Derpaa gjorde han nogle faa
korte og hurtige Spergsmaal, som
Erik besvarede klart og tydeligt.
- Godt, sagde Købmanden til
sig selv. Kan tale naar det behøves. - Lad mig se din Haandskrift, tilføjede han.
Erik tog Pennen og skrev sit
Navn.
- God og tydelig. Naa har Du
saa nogle Anbefalinger?
EriK

Færdselsregler

og-lillilsmede
farreilling
ALLI NGE
-

Det frygtede Spergsmaal kom
sidst.
Eriks Ansigt genspejlede hans
Ængstelse. Han havde allerede begyndt at haabe, men dette Spørgs,
tnaal knuste hans Forhaabninger.
Jeg har ingen, sagde han sagte,
Jeg er saa godt som fremmed her
i Byen.
- Jeg kan ikke antage nogen
uden Anbefalinger, svarede Købmanden kort, men allerede medens
han talte, havde en bestemt Tanke
farvet Eriks Kinder.
- Jeg har ingen Anbefalinger,
gentog han forlegent, men jeg har
et Brev fra min Moder. Kunde De
ønske at se det?
Købmanden tog det. Det var
ganske kort.
- Min kære Erik! Jeg vil blot
minde dig om, at hvilket Arbejde
du end faar, saa skal du altid betragte det, som var det dit eget.
Gaa aldrig til dit Arbejde, som
saa mange Mennesker gør, med
den Forudsætning at gøre saa
lidt ved det som muligt, for at
skaffe dig noget bedre senere, men
sæt dig altid for at bestille saa
meget som muligt. - Du har væs
ret mig en god Søn, og jeg kan
med Glæde sige, at jeg aldrig har
set dig gøre noget urigtigt. - Vær
altid paatidelig, og jeg er vis paa
at Vorherre vil lægge sin Velsignelse
- Hin, sagde Købmanden og
læste Brevet igennem endnu en
Gang. Det er et meget godt Raad.
Jeg tror næsten, jeg vil prøve dig
uden Anbefalinger.
- Erik har været hos ham i ti
Aar og beklæder en megen ansvarsfuld Plads.
- Er det virkelig din Mening
at beholde den unge Mand til
Kompagnon? spurgte nylig en af
hans Venner.
- Ja, det er det. Jeg kan ikke
undvære Erik. Han er min højre
Haand, - erklærede Købmanden
hjertelig.

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

lild1131{11111Spapir
Poser og Okouninruller

leveres til
Fabrik,pris.
Firma paatrykkes billigst.
Hurtigste

Levering

fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.
Telefon 74
Forlang Tilbud.

Bob danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug eg
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køreløjer, som pludselig
kan koturne til Syne; derfor: Se dig
godt for, for du gaar ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se tit begge Sider, for 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 Haanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil 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 deri 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.
Hvor 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.

Aktieselskabet

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

rinbrirwriffe.
TioingezZnttnng.

IRDEMoreningen: am. Raretmager
V.Inbr. Teberfen.
flberkenteubin: am. sålfurer
,t olm.
fllinge-5anbbig l teribcerfer 'ogetaMe
argenfen, 5-tranbnejen.
VI Ringe 83.ffierager
t)geptejeforfitring
am. areberit 13eberien.
931cia 51or: tnt. fluter b13, bolm.
Viorgnieftertuntoret 2-4 ftni.
F3rcuibiufpeftor: lEmebem. flart
,
13eterfelt
93orritjohn '13ranbforfifringfelffab
8ognefomm. V.11.freb 2arfen,
Zaniojfibeepebitioneit, aaben tieb
bened Zufunift og stlfgaug ir
bog og rebag Cifternt., 1:11nnbag
eg Zorbeig morm.
aoltebogfanitingen (8orgerftolen 1.5at
2eefefturn t. agnebrige fra 5-9 Gaftitr.
llblaan Ranbag og arebag 7 8,
tomt Zirbag 3-4.
lotteregi (tret: Stommunefontoret,
ffloob Zemplar °rb.: am. Bart 2inbgren.
ticelvetagen. Borm. art. 3etra 1:flaffer.
SlrAferer 3ru htllf r, 13eterfen.
.ernbaneft. Slgarebufet aabent for @lol:3
8,30-12 og 2,30-6.
Rcenntertoatoret 10-12 og 2-3.
tørbag tillige 6-8.
Stidencergen 3-4.
2aane- & Ziatontobanfen 2-4 ftirn,
13ofttontoret.91flinge CSøgnebage 9-12.
og 2-6, eonboig 9-12 og 3-6
13oliti.
2arfen, ft-tinge, 2. Ø.
1Ttouritfee, Ganggig, Rontor ttranbø
nejen.
8forfteW3frjer y gi. 9lieffen.
:tf. taMe 43.
Gparerøien 9-12 og 2-4.
i eperefafeit 9-12 og 2-4
ItIroabbirelturea bo.
E-tatrinftalten for 2iforfifring beb
tatretref. Qofoeb.SIontartiti : 9-12

all!.

ee-bgetni4ægen 8-9 og 2-3,
e,agebufet. V3efogUib 11-12 og 4-5.
8ogetae,fen. am. taged. totne
57Werer ,Z)errn. sAtnrtenfett.
Zetegrafl.tationen 9-12 og 2-6.
Zolbfamret 8 -12 morm. 2-5 Cifternr.
Zuriftforeningen efterfobabet „93orn•
botm". 3m. Rceniner slItortenien.

Faldgruber. Naar de var gaaet
Fælden, gravede vi en Grube ved
Siden af. I den blev sat et Jernbur med Skydedør ind til Faldgruben, og Dyrene blev saa drevne
i Buret. Situationen var ofte ret
farlig, inden alt dette kom i Orden, en Løves eller Tigers Spring
er uberegnelig, naar Dyret kæmper for Livet — meget ofte stod
vort eget paa Spil!
Paa lignende Maade fangede
vi Elefanter, men her tog det meget længere Tid; det varede Dage
og Nætter, inden de fik raset saa
meget ud, at vi fik lagt Jernlænker om deres Ben, udgravet den
store Nedgang til Gruben og lokket dem til selv at gaa ud,

Ov4.rretrisirtz forer

Jac.

Jensen.

Inkassationer, Ejendomshandler. Uokumer !skrivning, Uodsbobehandling nr. v.
Ko stor i Allinge:
(Bcgtrykker Ciornitzkas Ejendom).
Traffes personlig hver Fredag 1<1.11-1

Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Lr altid paa Lager. til
r iitteli;Jse Pti.cr.
Forlang Tilbud.
min
Monument-Udstilling,
Se
Havnegade, Allinge.

Borrelyngens Granityal,rk.

984 Lammeflod.
Smaa delikate Lammeslag
til Rullepølser
og smaa saltede Lammelaar til
Paalægsked.
Anbefales til billigste Priser.

J. B. Larsen.

Siderie!s hillp, flige,
rersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Lungepolse og Sylte.

hjeminesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Binu Sørensen, Tlf. .74%

.9,•& 2. t•iik De ønsker en sang

Nu begyndte min egentlige
Virksomhed som Dresser,
og ved den havde jeg uendelig
stor Nytte af mine Erfaringer fra
Opholdet i Afrika. — Større Vanskeligheder beredte Arbejdet mig
ikke; jeg gik altid langsomt og
forsigtigt frem, idet jeg med Venlighed søgte at vinde Dyrenes
Tillid. Løvernes, Tigrenes og Elefanternes Dressur faldt mig aldrig
besværlig, derimod var den sorte
Panter og Leoparderne meget vanskelige at komme til Rette med,
de er saa utrolig hurtige i deres
Spring og ikke saa lidt lumske -til Tider kælne og kattevenlige,
men lynsnare til at lange ud med
Kløerne. Jeg fandt dog en af mine
bedste Dyrevenner i en Panter,
skønt den havde saaret mig stygt.
Det skete under Dressuren. Den
skulde springe gennem et brændende Tøndebaand. 1 Farten kom
den til at strejfe mig med Poten.
Jeg lod den gøre Springet om
flere Gange, inden jeg forlod Buret, med da jeg vel havde faaet
lukket Buret efter mig, sank jeg
sammen, og det varede tre Maaneder, inden jeg kom over de
Rifter. — Selv om en Dressør bliver bidt eller forreven, maa han
aldrig flygte ud af Buret, for saa
kan han aldrig nogen Sinde være
tryg for Overfald."
Fortsættes Tirsdag.
. .■■•••■••

Alle kan gratis
blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale Forsendelsesportoen
— 1 Kr. pr. Kvartal.

NtCl(4.) til en eller anden

JULEN
Tænk, sikken en Chance at
overstaa Julen med al dens
Festivitas uden en øres
Udgift. Chancen er der,
hvis De nu tager et Lod
til Varelotteriets 3. Træk,
ning, der finder Sted 10. og
11. 1 )ecem ber. Fornyelsen
slutter Mandag den 8.
Dec. og Salget Dagen efter.

Et Lod koster kun

Køb Deres Varelod
hos en bornholmsk
Kollekter.
Kollektioner findes lt
Aakirkeby,
Allinge,
Hasle,
Nexø,
Rønne,
Svaneke,
Østermarie.

IFAStiE
LOTTERIET
Min lukkede Bil anbet.
Jeg kører naar De kalder!
Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge,
Overfor Gæsts;. Christensen.

festlig Lejlighed og ikke selv har
Tid eller Lyst til at skrive den,
behøver De blot at °pilotere, hvad
De ønsker omtalt i Sangen, og
sende det tilos; 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.

wimeei~~
Prov engang
SIMON MADSEN.
Pe faiir g..de V.uertil endog
Il I g, t rimelig Pris, For Ex.
Ca,ebeidSi01.
Prima Overalls. syet med
dobbelte Kædesting 4,00

benklæder,

Arthur Jensen. Til. Rønne 716.
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser,
0■7

925► 800

/IV er k arllifillellkl

esÆgte blaa Set;

svære blanke Holmens 13
klæde med Slikloran er
Almindelige blaa
950

BilligerA Sokker
100, 75, 50, 25

Tlf. All. 117 y.

Stort Udvalg.

P

3,50, 3,15, 2.00

Billige Priser.

C.Larsen,Skotojsforretning,A11.
Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres everalt paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring.
Kaare Rasmussen.

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

C.

Asmundsivn.

Det er en Kendsgerning
at i Julemaaneden stiger Forbruget af Varer. — De fleste Forretningsdrivende ønsker derfor at
henvende sig til det købende Publikum. Dette sker bedst og billigst
ved Avertering i „Nordbornholm".

Nordbornholm
læses i alle Hjem.
den nye

Brodskæremaskine
Produliten

ligger Katten
inde i Stuen?

rodufiten.
HASLE!

findes et stort Udvalg i Rammer i Kabinet. Visit, Postkort samt til
Amatørbilleder. Bronce -Rammer i alle Størrelser, Ovale Rammer
til Forstørrelser. Rullegardiner i stort Udvalg, smaa Priser.
Alt Cilarniesterarbejde udføres. Tilbud og Overslag gives.
Billeder indrammes hiliigt. Stort Udvalg af Rammelister.

fotoed Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Parti blaa Sergesklædninger, silde- 5000
bensvævede. ægteblaa

Ligkistelager'.

Ordning af Begravelser.

Telefone). 77 og 79.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JEKNNTØRIKR1I

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

A. Engell, Tein.

2)arme ,Vjemmesko.

i S nidvig er aabent
hele Arrer.

Kirkegade

Blaa S..tatandsaweatert•
orig engelske,
1035
garanteret ægte
750
Billigere Sweaters
Strikkede llerreveste

RØNNE

Jernbane hotellet

I V. Munch 61armesterforrelning

Ore.

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.

ALLINGE

HASLE!

100

Simon Madsen

A. Køller

4";:

PC)

samt Svin til Slagteriet a 75 Oh e
pr. Stk.

FOtografl.

J

uldtrøjer

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

Optagelser foretages bedst midt
paa Dagen.
Bronc erammer i alle Storr.
Rammelister i stort Udvalg.
T Billeder indrammes.
Æ._

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

Extra svære Kbakiskjorter
rigtig syet med Bærestykke
og rigtig Flip, faas i brun,
lilla, blaa. garanteret
385
vaskeægte, pr. Sti<
Svære tinter250
med

Ger Deres Bestilling i god Tid.

Demon Petrolumsovn
Dernon Kogeappafat

KIS.-desb 11 klartlf-r
Tw'mtleerreds200
skjorter

Undertrøjer

Fotografier
til Julen.

Ditmars Demon Petroleums-Stedsebrænder
skaffer en behagelig Varme!
Vi har baade

1100

benklæder
Fiskerbt.nklsedel•

Et

Ål Lulkorsel tigres

Hvorfor
Fordi
oweemenue~m~

5, 85, 440

dobbelt syet
Gode gammeldags

•

firodukten.

Svære graa Bueliskinds-

' St.
L. P. Olsen, ved T, in

Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.

De heldige Vindere faar Juleaften tilstillet et Gavekort, paa
hvilket de ved eget Valg hos en
af de Handlende, der averterer her
i Bladet, kan købe dem en Julegave til den anførte Værdi.
Vindernes Navne vil blive offentliggjort her i Bladet Tirsdag den
30. ds.

3,25, 2,85.
('risny Jakker,
4,00
dobbelt Syniirz

undertrøjer
Svære Trveskomokker,

Skole--Kørsel!

Kr. 10,00, 5,00 og 2,00.

4. ,; £ariett,

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

Billigesp

laaden Vrange
Almind. Bomulds-

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

•
Sætternissen være paa Spil og anbringe 4 Bogstaver i Bladets Annoncespalter, som tydeligt ikke
horer til der. Disse Bogstaver
(altsag 4 x 3 = 12) skal samles
til et Ord, der er kendt af alle
Nordbornholms Læsere, og dette
Ord indsendes til Bladets Kontor
i lukKet Konvolut med tydeligt
Navn og Adresse inden 20. Dchr.
mrkt. ,,Nordbornholms Ciættekonk u rrence".
Blandt de rigtige Løsninger vil
der ved Lodtrækning blive udtaget
.3 Præmier paa henholdsvis

nar De set

ig gø I- Deres Indkøb hos

Ny lukket Bil

udlejes.

Abrikoser og Fersken
er hjemkommet. Fine Varer til
billige Priser. Et lille Parti Abrikoser og Fersken, Høst 1929, udsælges til 50 øre pr. Halvkilo.

Friske Varer Onsdag og Fredag.

Aberne blev drukket fulde.

vA9BETALE

Nye

I Lighed med tidligere Aar indbyder vi vore Læsere til at deltage
i en Gætte-Konkurrence.
I hver af de første 3 Uger fra den 5. til den 19. December vil

V. Sørensen.

Aberne var det lettere at fange,
deres Slægtskab med Menneskene
kom os her til Hjælp. Naar vi
havde fundet de Steder i Skovene,
hvor de holdt til, satte vi store
Skaale med Vin under Træerne.
De Scener, vi skjult iagttog, var
saa komiske, at vi ofte skræmte
dem bort med vor Latter. — Ved
de første Mundfulde blev de lystige, næste Stadium pryglede de
hinanden -- ved det tredie laa
de døddrukne om Skaalene, saa
var det en let Sag at fange dem.
Slanger fangede vi en Mængde
af, særlig de store Boaslanger,
men ogsaa de giftige GlasøjeSlanger og Skælslangerne. Jagten
efter Slanger var risikabel, navnlig de smaa, sorte Giftslanger frygtede vi til Trods for, at vi altid
havde Modgift med os. Selv er
jeg mange Gange bleven bidt af
Boaslanger, men det var ikke farligt, da de ikke er giftige; del
gjalt kun om at holde de store
Bæster paa Afstand, saa de ikke
masede os i deres Favntag. Vi
var altid to Mand om at faa dem
i Kasserne.
En holdt dem om
Nakken, den anden i Halen.
Dyrejagten var lønnende; vi
blev godt betalt; derfor blev jeg
ogsaa 5 Aar i Afrikas Jungtekrat,
inden jeg vendte tilbage til Hamburg igen.

„Nordbornholm"s
Gtte-Konkurrence.

—

Møllers Bogbinderi

Gaa ikke overben Tif. 865
efter Fløde!

Tif. 865
Chr. DideriKsen, Rønne.
Papirvarer.
Indbinding af Beger. — Protokolfabrik.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Køb den Fløde, der fremstilles
her paa Pladsen.
Forlang hos Deres Handlende

Flaskeflade fra Mejeriel
KiliBi ER GGRARD.

r"----1

Hasle
Kalkværk I
=

Altid frislibr. Kalk.
Brændt Gødningskalk er den bedste.
Forlang Tilbud.
Tlf. Hasle 102.

Tlf. Rønne 393.

