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senest 2 Dage Inl Maidd tr,4!..■ .ir, 

efteraar. 

Naar Senhøstsolen skinner 
med mat og bleget Glans, 

■lg Æblet faar dens 
sidste Glød paa Kinden, 

naar Træets Blade 
suser afsted i Hvirveldans, 

man føler, der er 
Efteraar i Vinden. 

Naar Regnen langsomt siler 
ad Træets nøgne Bark, 

og Væden glinser 
over Markens Mulde, 

naar barske Vinde 
rusker og hyler over Mark, 

man føler Efteraarets vaade Kulde. 

Naar Blad paa Blad nu falder 
til Jorden lydløst ned 

fra Skovens gyldenrode 
Pragt foroven 

og lægges som et Tæppe 
i Skovens dybe Fred, 

man føler, der er 
Efteraar i Skoven. 

Naar Fuglesangen tier, 
og alt er stille, tyst 

som Gravens Stilhed, 
overalt i Landet, 

da føler man en Smerte 
og Knugen i sit Bryst, 

som dog med Vemod, 
Længsel, Haab, er blandet. 

Naar hvert et Haab er bristet 
og Ungdomskraften brugt, 

og ingen Haab om Lykke 
blev os givet, 

naar selv den bedste Udsæd 
ej bærer nogen Frugt 

— man føler, 
det er Efteraar i Livet, 

Erik. 

f -11=0..=1=1 

Lidt om Livet 
i de store Havnebyer, 

—0— 
Xntwerpen. 

For et Aarstid siden læste jeg 
i en Rønne-Avis en Artikkel om 
Antwerpen. Denne Artikkel var 
for saa vidt sand, men dog skre-
vet saaledes, at enhver maatte 
tro, at slige Begivenheder hørte 
til Dagliglivet. 

Naar Vedkommende, som skrev 
denne Artikkel, nævnte, saa vidt 
jeg husker, at Folk blev plyndret 
bogstavelig talt til Skindet i Ca-
ferne og derefter smidt nøgen 
ud paa Gaden, saa maa jeg pro-
testere ganske svagt. For at man 
kan faa det rette Forhold at se 
i disse Kvarterer, hvor Søfolk hol-
der til, skal jeg ganske usminket 
fortælle lidt om Livet der, da jeg 
har boet i Antwerpen i 2 Aar og 
nøje studeret Menneskene og deres 
Karakter. 

I Ha inekvarteret i Antwerpen 
er der, som overalt i Havnebyerne, 
et Utal af Cafeer og Knejper, der 
kun lever af Søfolks Penge, og  

den ene Café søger at overgag 
den anden i Udfoldelse af Lystig-
hed og Smiger, Musik og Dans, 
men hovedsagelig pæne Piger til 
Opvartning, noget, som en Sømand 
sætter Pris paa. For at Sømanden 
imidlertid kan faa Lyst til at be-
søge en Cafe, overgaar disse selv-
følgelig ogsaa hinanden med lok-
kende Navne. Ja, de fleste Cafeer 
har endog to Navne. For at man 
kan faa et lille Indblik heri, skal 
jeg nævne enkelte Navne paa Ca-
feer, som jeg personligt har be-
søgt: For Eks: „I den syvende 
Himmel", „Kap det gode Haab", 
„Sømandens Hvile", ,En Ven i 
Nød er en Ven i Sandhed" (Er 
skrevet paa engelsk, saa det ri-
mer. ,A friend in need is a friend 
indeed") o. m, fl., som det vil 
tage for meget Plads at skrive op. 
Alle Cafeværterne, som gaar un-
der det fælles Navn .,Boss' -
en Forkortelse af det engelske 
Baadsmand — har dannet en Fore-
ning, som de kalder ved det stolte 
Navn: Boardingmaster-Union. En 
af Foreningens Love lyder blandt 
andet saaledes: En Sømand, som 
skylder Penge for Kost, Logi eller 
Spiritus hos en af Foreningens 
Medlemmer, kan ikke finde Op-
tagelse paa nogen anden Cafe 
førend den udestaaende Gæld er 
betalt. Med andre Ord kan en Sø-
mand ikke faa Husly under sit 
Ophold i Land, hvis han skylder 
en af Boardingmasterne Penge, 
hvad enten Pengene er skrevet 
paa Sømandens Regnskab for 
nydte Varer eller ved en „Fejl-
tagelse" fra Madames Side — det 
er Madame, der fører Caferegn-
skabet „Boss" har intet at sige 
derhjemme. — Dette har imidlertid 
mindre at sige, da de to Sømands-
hjem altid staar aabne for Gæster, 
men betalende  Gæster vel at 
mærke. 

De fleste Søfolk bryder sig ikke 
om at bo paa „Hjemmet", da det 
i Reglen bliver lukket Kl. Il, 
somme Steder Kl. 10, og det er 
for tidligt for en Sømand at gaa 
tilkøjs. Det er jo først ved 10 Ti-
den, den egentlige Moro begynder. 
Og desuden, naar man boer paa 
en Cafe, er Kreditten altid sikker, 
og det hænder jo tidt og ofte, at 
man træffer Kammerater, der er 
velpakkede med Penge. 

For at faa et rigtig Indblik i 
Forholdene, vil jeg omtale een 
Cafe, nemlig: „I den syvende 
Himmel". 

Cafeen var stor og rent og pænt 
holdt og desuden yderst proper. 
Man nøjes i Antwerpen ikke nied 
at vaske Gulvet hver Uge Nej, 
to Gange om Dagen blev Gulvet 
vasket, og en Gang om Dagen 
blev alt Træværk, Borde, Bænke, 
Stole og Spejle vasket af, og naar 
Gulvet til Slut havde faaet en Om-
gang, blev Fortovet vasket, saa 
man kunde for den Sags Skyld 
gerne gaa paa sine silkebestrøm- 

pede Fødder fra en Cafe til en 
anderi. 

I „den syvende Himmel" var 
Boss, Madame, to Piger, en Bar-
nefrok enpige, som stod i Cafeen 
om Aftenen, foruden de Søfolk, 
som logerede der. Om Dagen var 
der roligt og hyggeligt Familieliv 
i Cafeen. Søfolkene tog Foræringer 
med hjem fra fremmede Lande 
til Madame og Tjenestepigerne, 
og en Sømand er aldrig bange 
for at pudse en Kakkelovn eller 
hjælpe til med Opvasken. Paa den 
Maade havde en Sømand det langt 
bedre i en Cafe end paa „Hjem-
met"; thi i Cafen omgikkes alle 
som en stor Familie_ Til Gengæld 
saa Madame jo ogsaa helst, at 
hendes „Gutter" brugte alle sine 
Penge i hendes Café, og hun var 
aldrig bange for at opkaste sig 
som Formynder for en Sømand, 
naar hun opdagede, at hans Ka-
rakter var svag nok til det. 

Madame sørgede altid for at en 
Sømand, naar han fik Hyre og 
gik tilsøs, i Reglen kom til at 
skylde et Tusind Frc. eller to i 
Cafeen, for en Sømand kommer 
altid tilbage, hvor han har Gæld, 
og naar saa Gælden er bleven 
betalt, er der ikke saa meget til-
bage, at han kan betale forud 
igen; thi et lille Gilde skal der 
jo være, naar man kommer hjem, 
saa derfor lever han ubekymret 
videre paa Kreditten, og bliver 
paa den Maade bundet til en be-
stemt Cafe. Har en Sømand først 
boet paa et Sted i et Par Aar, 
kan han ikke rive sig løs derfra; 
thi Van ns Magt er stor. Saatedes 
bliver den Logerende bundet, og 
det kan give en køn lille Skilling, 
naar der bor ca. 10-15 Mand 
paa en Cafe, medens andre 10-15 
er til Søs for at samle Penge 
sammen for at „komme ovenpaa 
denne Gang'. 

Tilfældige Gæster eller Stam-
gæster i Cafeen bliver jo behandlet 
paa en anden Maade. Her maa 
de smukke Piger træde til. 

Kommer en Sømand ind i Ca-
feen og forlanger en Drink, ser 
Madame næsten altid straks, om 
der er Penge eller ej. 

Er det en „Guldfisk", bliver 
den kønneste Pige ordret til at 
servere ved et Blik fra Madame, 
og denne Servering ender altid 
med, at Pigen bliver budt paa en 
Drink, og saa er Spillet gaaende. 
De første to-tre Glas bliver nydt 
i Fred og Ro; men Sømanden 
bliver• hurtig varm og hurtig for-
elsket, og Pigen gør sit til, at det 
kan ske i en Fart; thi hun er ikke 
saa karrig med Kærtegn og Kys, 
selv om hun aldrig har set Man-
den før og heller aldrig taar ham 
at se siden. Naar blot der er ri-
geligt med Penge, er det godt; 
thi hun har Procenter af Salget 
foruden sin Løn, og den Pige, 
jeg her omtaler, havde mere i Løn 
om Maaneden, end en belgisk 
Matros. 

Er Sømanden blevet forelsket i 
Pigen, hvilket næsten altid sker, 
spørger hun saa sødt, om de ikke 
skal have en Flaske Vin. Det faar 
de. De fair ogsaa to og tre, og 
ved det Tidspunkt er Sømanden 
bleven Tip-Top Venner, merl Ma-
dame, Boss og de fleste af Gut-
terne, som boer der, og til fem-
seks Mand forslaar en Flaske 
Vin ikke meget, og især ikke naar 
Manden i Forvejen er er i 1-love-
det af baade Kærlighed og Vin. 

Den „nyforlovede" Skønne kom-
mer da med en sagtmodig Bøn 
om Champagne og Dagen skal 
jo fejres! Det bliver til mange 
Flasker Champagne, og viser det 
sig, at Sømanden kan holde til 
Udgifterne, faar han bande Mad 
og Nattelogi, alt gratis, saa har  

man ham nemlig næste Dag igen; 
thi et sag gæstfrit Sted er det 
værd at hesøge, og desuden roser 
han det jo i høje Toner til sine 
Kammerater, der selvfølgelig skal 
derop, hvor de faar samme Be-
handling, naar hint Pengene er 
derefter. Har Manden ingen Penge. 
kar han Lov at passe sig selv, 
og han bliver derfor hurtig ked 
af det og gaar andre Steder hen. 

Det er jo særligt de unge uer-
farne Søfolk, at de unge Piger 
lægger an paa. Jeg har saaledes 
spændt fulgt et Forhold mellem 
en af Pigerne i ,den syvende 
!lim mel" og fire forskellige Søfolk. 
Hun var forlovet med deny alle 
fire — det troede Søfolkene altsag. 

Den ene var en Tjener paa 
den norske Passagerrute, Kristia-
nia-Antwerpen, og kom til Ant-
werpen hver fjortende Dag. Den 
anden boede i Cafeen, han var 
uden Hyre i de Dage, og de to 
andre var til Søs i hver sin Baad. 
Pigen modtog Breve fra de to, 
der var ti! Søs og svarede efter 
Madames Diktat; det gjaldt jo 
om at faa dem tilbage med de 
mange Penge, og det passede nem-
lig, at den ene Kunde kom til Ant-
werpen, naar han der var hjemme, 
skulde til Søs, og Nummer tre 
kunde saa passende komme hjem, 
naar Nummer to var klar til at 
gaa tilsøs. At Nummer et, som 
var hjemme, saa, at Pigen sad 
hos Kokken, naar han var der, 
gjorde intet til Sagen. Han vidste 
jo, at det hørte til Cafearbejdet 
at sidde og drikke med de mange 
forskellige — han var sikker paa 
hende. 

Bliver en Sømand fuld og sam-
tidig støjende og kamplysten, bli-
ver han uden Skaansel smidt ud, 
og er han først uden for Døren, 
har den Caféintet Ansvar overfor 
ham. Dog har de fleste gerne følt 
Ansvaret saa stort, at de tager, 
hvad de kan faa af Penge fra ham 
forst En Dag, jeg paatalte dette 
Forhold, som havde medført Straf 
herhjemme, svarede Madame ro-
ligt: ,,Hvis jeg ikke tager hans 
Penge, er der en anden, der tager 
dem, og naar han alligevel ikke 
selv taar Lov at beholde dem, er 
den ene ligesaa god som den 
anden til at faa Pengene'. 

Jeg ved ikke rigtig, hvad man 
kan sige til den Moral, der er 

vist lidt paradoksalt i det. 
Er en Sømand smidt ud, og 

har han Penge paa Lommen, er 
der altid et Slæng af Biseornbere 
(kronisk Arbejdsløse, som kalder 
sig Søfolk. De har maaske været 
til Søs i et Par Maaneder, nien 
er saa bleven kede af Arbejdet 
og hutler sig igennem ved at 
tigge eller stjæle fra Søfolk) der 
er rede til at hjælpe den Stakkel 
og vise ham, at d e er trofaste 
Kammerater. Deres Vennetjeneste 
bestaar i at tage ham med til en 
af deres Stamcafeer, hvor alting 
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Ca. 100 Habitter 
i alle Farver -- sidste Nyheder 
haves paa Lager fra 29,50-92,00. 
Rabat pr. Kontant, 

Ulsters.Overfralther. 
Stortroler, RegnfraK-
Ker, Motorlakker i stort 
Udvalg, smaa Priser. 

Hansker, Sokker, Slips, Mari-
clietskjegter, Uldveste rn. m. i stort 
Udvalg. 

Et Parti Herre-Uldveste 
sælges for 3,75. Spotpris. 

Rioletøler. 
Stort, smukt Udvalg i tærnede, 

stribede, mønstrede, ensfarvede. 
Meter-varer. 

Masser af Varer er hjemkomne 
i Hvidevarer, Bomuldstøjer, Gar-
diner, Floneller m. ni. 

Gode Varer, smaa Priser. 
Fodtøj. 

Alt i Læder- fodtøj, smaa Priser. 
U. S. Gummistøvlen 

(med Garanti) til Herrer, Damer 
og Børn. Stort Udvalg. 
Et Parti Darne-Overtræks-Stavler 

sælges til halv Pris. 
Det betaler sig at køre til Kle-

mensker og købe Manufaktur og 
Fodtøj hos 

E. Krogh-Tjansen. 
Tlf. Klemens n. 31. 

Syskole. Den 5. Nov. 
begynder jeg 

igen Syskole for smaa Piger. 
Jane !Indgen 

N-15 Ran Pige 
eller en` konfirmeret Dreng, som 
kan malke, kan 1. November faa 
Plads hos Niels Ipsen ved Dynde-
gaard i Rutsker. 

Allhqo hvori 
OptrunduIngsbrændo altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	liesort llangott. 

• 
Tesha, 

der paa Søndag forevises i Biografen, 
er Problemet „Kvinden". Skal Kvinden 
være Moder eller ikke? -- er 'Møens 
Problem. Debatten føres med Mund og 
Pen. Skal Kvinden følge Thit Jensen 
(som i „Storken") eller skal hun følge 
sin naturlige ophøjede Bestemmelse? 
Og endelig, skal hun ofre sig — for at 
blive Moder? 

Keb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejt14:til Landets mange ar-

bejdsløse. 

491lessens ene-21dsalg 
4, Frakker i alle Storrelser 	fra 110  5:050 

rv Kjoler i mange Faner 	, 12,00 
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Kjolestoffer i flere Monstre 
Herrefrakker, god Kvalitet 

— Habitter 
Manchetskjorter 

(4153(5) 

Sokker 
Arbejdsbenklæder 
ArbejdsjaKker 	 - 
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r meget billigere, og Sømanden 
viser sin Taknemlighed ved at 
indbyde paa et Glas Vin. 

Biscomberen eller Bumsen. som 
han bliver kaldt, bliver hurtig 
klar over, hvor mange Penge Sø-
manden har, hvor meget han kan 
tiale at drikke og derfor ogsaa 
hvor hurtigt han skal drikkes 
under Bordet. Det er en smal 
Sag for en Bu:ns at drikke saa-
dan en Sømand fra Vid og Sans, 
og det er lige saa let for ham at 
liste Pengene 0(1 af Lommerne 
paa ham. Naar det Tidspunkt er 
naaet, hvor Sømanden sidder død-
drukken og uden Penge, følger 
Bumsen eller Bumserne ham om 
Bord ad den mørkeste og odeste 
Vej, og da det i Reglen er bralre 
Tøj, Sømanden har paa, end det 
Bumserne gaar med, udføres en 
hin tig lille Omklærinisgsc( ne, som 
i Reglen ender med, at Bumsen 
bliver pænt klædt paa og Søman-
den for det meste nogen. 

Dog findes der ogsaa Caf&r, 
hvor Sømanden uden Skaansel 
bliver klædt af og sat paa Duca n, 
hvis han ikke kan betale, hvad 
han har fanet. Dette hører dog 
til Sjældenhederne, da de fleste 
Madamer har et sikkert Øje for, 
hvor der er Penge, og hvor der 
ingen er. 

Meget kunde der skrives og 
dadles om Forholdene i de store 
Havnebyer; men ect kan forklare 
det hele. Sker der en Sømand 
Uret saadanne Steder, er det hans 
egen Skyld. Han lader sig for let 
lokke og tror Menneskene for godt, 
selvom det gaar galt for ham flere 
Gange. Til Slut kan jeg bemærke, 
at de mange Somandsmissioner 
har et stort Arbejde at udføre; 
men de arbejder paa en forkert 
Mande. Hovedformaalet for en 
Mission burde være den, at give 
Sømanden andre Interesser end 
Svir og Lystighed; men der er 
int et i en Sømandsmission, der 
har Interesse for en Sømand. Vel 
kommer der mange i Missionerne, 
naar der afholdes Fest; men hvad 
der kommer, er kun en Brøkdel 
af, hvad der er. Missionerne er 
jo ogsaa kun til for „Evangeliets 
Forkyndelse for vore Søfolk i frem-
mede Havne", men vilde det ikke 
være' bedre at tænke lidt paa Sø-
mandens Vel, mens han er paa 
Jorden! Saa kunde det andet even-
tuelt komme senere. Jeg for min 
Part mener ikke, at det kan hjælpe 
at bygge et Hus ved at begynde 
med Taget og ende med at grave 
Kælderen, hvor Grundstenen skal 
ligge. 

Erik. 

Hostbal paa Kroen. 
Den unge evnerige Forfatter 

Jacob Paludan, der i sine Bøger 
har sat et Sporgsmaalstegn ved 
vor Kultur, giver i Natt. følgende 
Billede af et Bal paa Kroen: 

Der var Idrætshal paa Kroen ef-
ter •en Fodboldkamp; sidstnævnte 

hivaanede jeg ikke, men slap med 
ind til Ballet. Slap ind er netop 
Ordet; i Gangen var der Spalier 
af unge Mennesker — Marathon 
Cigaretrygere — som stødtes og 
puffedes frimurisk og gjorde det 
besværligt for en Fremmed; næppe 
synlig som Nedgangen til Hades 
var Døren til Salen. Overalt: Øl 
og Cigaretter. Naa la, Champagne 
er jo ikke til at købe. Men ogsaa 
Tonen var billig — alt for billigt 

Det var dansk Ungdom, der  

dm.sede og morede sig — Ama-
ter-ldrrtsfolk og andre jævnal-
drende fra Byen, sikkert Kom-
mis'r:r de fleste 4f dem. Enkeltvis 
virker disse Folk bag Disken pæne 
og flinke, saa vidt man har haft 
Lejlighed til at bemærke dem, 
men som Gruppe — som selska-
beligt Udsnit, du milde! Er vi 
Danskere virkelig saa over al Be-
skrivelse grimme, og er dette To-
nen? En ung stilfærdig Landmand, 

jeg an a.  i Følge med, beroligede 
mig dog for Bondeland' ts Ved-
kommend g han var som en Ado 
i is at se til r dette Selskab. 

Pr•e pareret med øl Ira Fr'rstuen  

indfandt inair sig i Salen, hvor 
det lokale Orkester spillede di n 
sidste Puccini-Carlsen: Nu ved 
jeg fora, hvor højt jeg elsker Li-
vet — og dajt San meget vidste 
Orkestret jo om moderne Liv. at 
et Orkester skal synge med, .saa 
Folk kan lære Omkvædene, og 
cg;saa her inaatte man sige:syn-
ger vi virkelig saa forfærdeligt? 
Og digtes der saa skrappe moderne 
Folkeviser i denne Folkevisens 
I ljemstavn? Men hvad er det saa, 
vi har lært om vor sjældne Kul-
tur, der gennemtrænger alle Lag? 

Dansen gaar, med eller uden 
Cigaretter; Damerne — det er vel 
Byens Husassistenter og Ekspe-
ditricer — er „med paa den vær-
ste«, Kjoler forsøger at rm til 
blot oven for Knæet, og hvad de 
blotter, er sandelig ikke et lyrisk 
Harpeslag værd! Ellers vilde man 
blot sige: det er et Lune, en Mode; 
men som det er, er det ligefrem 
en faktisk Fejl, en Brist i kvin-
delig Sans. At vide, hvad man 
tor blotte, er vel ogsaa Kultur; 
direkte at skade sine Chancer er 
ikke en Gang Frivolitet. 

Enhver Anelse om Gratie synes 
slukt. Værst er det, naar to Piger 
danser sammen, og det har Ka-
rakteren af Opvisning; det gør 
lidt ondt at se paa, de støder sig 
mod hinanden, ryster, vrikker, 
man søger efter Tegn paa en til-
svarende Idioti i Ansigtsudtryk-
kene, men nej, det er en Slags 
Alvor, dette, de er i Pagt med Ti-
den, med det bedste i Tiden, og 
behøver ikke at skamme sig -
kan det heller ikke, har glemt det. 

Kavallererne, hvoraf flere ser 
tid, som om de tyngedes af et 

utilstaaet Rovmord, forretter ogsaa 
deres Dansepligt med en forrykt 
Alvor, til endelig Refrænet udlø-
ser en almindelig Skranten. ng 
man kappes i Overdrivelser med 
stærkest Appel til Uansta'ndighe 
den. En ganske ting Pige i hvidt 
og med Nakkeknude er med i 

Sporten, uskyldig, uvidende, sik-
ker paa, at saaledes maa det være, 
naar man skal more sig; ingen 
har lært hende andet. 

Er vi virkelig saa blottede for 

Ynde? Er dette præsentabelt Fol-
keliv, tilmed inspireret af Idrættens 
skørthedssøgende Aand? Øltaage, 
Cigarettaage, dum Hujen af mal-
propre Vers og alle tænkelige For-
syndelser mod Omgangstone og 
Plastik. Alle Slør er faldet. Nar-
ren her er den, der ikke sætter 
alle Sejl til for at dumme sig. 
Helten den, der opfinder nye Dri-
stigheder eller tumler rundt paa 
Gulvet. Alle Hemninger er borte, 

Folket vil ytre sig, vil vise, at 
det kan selv. 

Det er ikke just altfor kønt paa 
mondæne Natklubber rundt i Ver-
den, men der er det ofte de des-
perate, der fører an; her er det 
sund og uskadt Ungdom, der slaar 
sig løs før Midnat, Smaafolks 
Svingom. Lad de desperate rase, 
før Syndfloden kommerl Men alle 
her er normale Mennesker uden 
Anelse om, hvad Desperation er. 

Hvad er der da sket med dem? 
Er det Overklassens ,Aber, der  

har dannet Skole? Jeg ved det 
ikke. Jeg har nok at gere med 
at finde Vej gennem Tugte og 
klare Slagsmaalet red Indgangen, 
hvor Aftenens ungdommelige Sam-
vær firder sin naturlige Udlosning 
i Pral, Eder og Ifaandgribelighe-
der, paa det at Enden maa blive 
Begyndelsen lig. 

Et Liv i Virksomhed. 

For 46 Aar siden. nendig i 15,53, grund-
lagdes i Frederikshavn en Forretning, 
som gennem Tiderne førtes Frem til et 
stort og landskendt Firma. Skaberen af 
denne Virksomhed var Vinhandler, Kon-
sol Waldemar Petersen. Fra Frederiks-
havn udsendte lian sin berømte .China 
Livs-Eleksir", og efter at have indarbej-
det sig flyttede lian i 1598 sin Vinhan-
del til København, hvor den nu har re-
sideret paa l'odrofsvej Waldemar Pe-
tersen var alle Dage en d riftig Mand 
Dan rejste sin egen Fabrik paa Island 
for „China Livs-Eleksir", og var ,,i godt 
Sving" ogsaa deroppe. de Forbudet korn 
Og medførte Fabrikkens Nedlæggelse. 

Konsul Waldemar Petersen fylder den 
2.5. Oktober 70 Anr; men han er ikke 
at dem, der respekterer deri officielle 
Aldersgrænse. hen er fortsat den ener-
giske Leder af den store Forretning, 
han har set blomstre op under sine 
Hænder. 

Det vil erindres, at \Valdemar Peter-
sen, hvis Billede vi ovenfor bringer, mar-
kerede sin 60 Aars Fødselsdag ved Stif-
telse af flere Legater. De kom navnlig 
Handelstanden og fattige Syge til Gode. 
Men han glemte dog heller ikke sin 
gamle By Frederikshavn. 

Om tre Aar kan Waldemar Petersen 
fejre en ny Mærkedag, nemlig 50 Aars 
Jubilæet som Vinhandler 

:Fra 2Ige til 2Ige. 
Punkteret Opstilling. 

Ved Forespørgsel erfarer vi, at 
Bestyrelsen for Elektricitetsselska-
bet arbejder ihærdigt ved daglige 
Møder paa at planlægge og ud-
bygge Tilladelsen og Planen med 
al faa det elektriske Anlæg til al 
træde i Funktion i god Tid inden 
Julen. 

Selskabet har stor Interresse af, 
at der bliver størst mulig Tilslut-
ning af Forbrugere inden for det 
projekterede Omraade; thi derved 
skabes de bedste og billigste Vil-
kaar for alle, ligesom de Medlem-

mer der er tegnet inden den aver-
terede Frists Udløb, — den 5. No-
vember 1929, — har Adgang til 
nt faa Husinstallationerne paa del-
vis Afbetaling. 

Til Ungdommen i Ro! 
Med Hensyn til min Artikkel 

om Ungdommen i Rø vil jeg her-
ved bede om en Undskyldning, 
fordi jeg nævnte hele Ungdom-
men for at faa Ram paa de rette. 
Min Undskyldning gælder de unge 
Mennesker, som ikke er Bøller. 
De, som føler sig trufne og de, 
som virkelig kan benævnes med 
dette utiltalende Ord, kan aldrig 
vente en Undskyldning for, hvad 
jeg skrev. Dette læses og forstaaes, 
som enhver lyster. 

Erik Andersen. 

Bryllup. 	 Benmel.  

bh Deres Lommeure, 
Stueure og Vækkeure 

Me over her) Piler bod 
K oh Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandslabriken 

BORNHOLM 
Telefon 25 

Flaskerrnsning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregnar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy• 
gleine. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

Produktet stiar fuldt ud pas 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Ny ekstrafin bornholmsk 

Honning 
A..L3yster,Wasle. 

En Medhjælper, 
yngre, søges. 

Kotoed, Lundegaard, Allinge. 
Samme Sted er gode Spiseæbler 

til Salg. 25 -30 Øre pr. 	kg 

AllingeYeglmerfi 
anbefales. 

mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Ønsker De Fred 
paa Deres Jorder og i Deres Have 
for fremmede Jægere og omstrej-
fende Hunde --- eller for Naboers 
Fjerkræ 	saa indryk en lille An- 
nonce I .,Nordbornholm", der læ-
ses ai alle, som en saadan Bekendt-
gørelse har Ærinde til, saaledes at 
Aflysningen kan blive virknings-
fuld. --- Ring op Allinge 74. 

Nic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Fredag d. 25. vies i Allinge Kir- 	Godt. tiir t Relltild er til Salg. 
ke Frk. Louise Olsen, Bækken til ' 
Landmand Dion Dahl, Østerlars, , 

• 

samt Arnibaancisure og Briller i 

Alfred Michelsens 
Urrnagerforretning, Allinge. 

Et velsorteret Udvalg. Billige Priser. 
Forretningen lukkes Fredag Eftm. Kl. 4..10. 

Lørdag Aften er aahent frd 

Elegante Visitkort 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 	50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Vodereuelefalbrikeu, Nyker Allinge BogtrYKIteri 



Jagten aflyses 

.114 igselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskød bu Ind-
laanshog. og Folio, Terigins-
ydeiser til Kreditfut velluger, 

ordner K redittaan art, m. 

• I 	Ulsters 
til Herrer og Drenge. 

Det tilkommer ikke os. et sige, 
at vort Udvalg i [habitter og 
Plinter» er det bedste. men det 
er vor Glæde og Stolthed Gnrig 
paa Gang at høre delle udtale af 
vore Kunder, og det skal altid 
være os en Æressag at bevare 
Deres Tillid. 

Vi har [rimter* i alle Prislag, 
en prima svær Vare, gennemforet, 
i nioderne Farver. 29, 31 oA 33,541 
til unge Mennesker. 

Habitter fra 32 Kr. 
I bedre Ting forer vi Brodr. 

Andersens garanterede piven-
ile.yede Habitter. 

Dette Firma er jo overalt aner-
kendt som det forende paa 1 ler-
reskrtederiets ()tura:ide, uover-
truffen i Snit og Pasform. Fra 
dette Firma leverer vi elegant 
Vinterhabit i moderne Farve og 
I sle KI Udstyr til 76 Kr 

Stort Lager al !dna Screen-
habitter. 

Nogle overhængte Klædninger 
sælges extra billigt nu, da 
det kniber med Pladsen til de 
mange nye Varer. 

Vart Arbejdstøj er del en 
Glæde rit arbejde 'ned, haade for 
Kunderne og os. Ilvis det ikke 
var saa godt, kunde vi ikke i disse 
ret sløje Tider sælge saa meget 
— alene i Overalls er Salget i Pair 
omtrent fordoblet. Vi harOveralls 

alle tænkelige Størrelser og 
Kvalit. fra 2,48. Nu tit Efterarret 
er her et virkeligt imponeren-
de Lager af Overalls, Bluser, 
Benklæder — gran Buckskin 4,85, 
blaa Hohnensbenklader fra 10,50 

Gensere og Undertøj (svære 
patentstr. Benklæder 2,25, svære 
1-rojer, lodden-vrang 1,784,88). 
ljemmestrikkede Sukker og 

Vanter. 
Elegante nye Dessins i 31an-

ebetaskjorter, Slip», Sok-
ker, Pullovers. Veste, Hat-
te og Huer er rigeligt til Ste-
de, og De er velkommen til at 
tage all i øjesyn. 

• 
• • 
• el  

Ved Udsalget i Sandvig 
Mi5ionshus 1,1m' følgende Ntinne 
udtrukket: Sengetæppet Nr. 107, 
adel, Stlfar.:.Je Nr 24, gul, Lyse-

Nr. 0, grøn. 
Hjertelig Tak tit alle, som støt-

tede os ved Udsalget. 
-•••■••••■•• •••■•-. 

Islandsk banfinekod, 
N)t islandsk Lanimekgd er hjem-
kommet. Bedst r Dyrlaegtkontr ol-
leret og stemplet Kod anbefales 
til billigste Prr. 

Kogeærter. 
Nye letgogende gule Ærter. 

FI:ek keærter. 	. 
- 	afskallede Victorieærter. 

Bi ure Bønner. 

;s. 'N £nrien,9tInity. 

TEIN. 
Udsalget paa Getsemane afhol-

des Tirsdag den 29. ds. Kl. 3 taft, 
Gaver modtages med Tak. Sogne-
præsten haler. Alle er hjerteligt 
velkomne. 

Nye Byggryn 
ai Byg fra dette Aar, Høst 

grove, inelleinfine, fine, valsede. 
Boghvedegryn. 

Ægte Tapioc Sagogryn. 
Horne Semoule. Maisflager. 

Svenske Havregrynt los Vægt 
en udni.Trket Vare til billig Pris. 

J. S. .Cursen, 5111inge 

GilletteBarbermaskiner 
fra 1 Kr. Stk. til højere Priser, 

Ægte Gillette Barberblade. 
Rotbart Barberblade. 
Danske Barberblade 

„Maagen" og „Absalon". 
Slibemaskiner til Barberblade 

„Bel& og „Rotbart". 
Lommeknive. Sakse. 

Trancheresakse 
til at klippe Fjerkræ i Stykker. 

Klædebørster. Haarborster. 
Neglebørster. Tandbørster. 

Barberkoste. Kamme. 
Barbersæbe og Barbercrern. 
Stort Udvalg i Haandsæber. 

‘_'1. 	Carfett ?tiltage. 

Mit velassorterede Lager af prima 
og vellagrede Vine anbefales. 

Hedvin fra 2 til 4 Kr. pr. VI  Fl. 
Bourgogne Rodvine fine Kvaliteter. 

Red Portvin 
fra 2,25 til 5 Kr. pr. 	Fl. 

Hvid Portvin og Sygevin. 
Sherry. Amontillado. Kirkevin. 

Madsherry 
til 275 og 325 Ore pr. 'il  Fl. 

Mawrodaphne ug Malvasier. 
Ægte Tokayer. 

Sauterne til forskellige Priser. 
En overordentlig fin Vare 

til 250 Øre pr. 1 ', Fl. 
Rinskvin. Champagne. 

Danske Frugtvine. Kirsebærvin. 
Gammelvin. 

Rom fra 650 øre pr. 'J, FI. 

Cognac fra 7 Kr. pr. 1,', Fl. 
Cognac. Hennesy og Martel. 

Whisky King Cieorg, Blach White 
White Horse, John Haig. 

Alhol Whisky 
til 10 ug 11 Kr. Flasken. 
Caloric og Svensk Punch. 

Sherry Brandy 
Heerings og Langhoff. 

Alle Slags Likører 
Dom, Bols, Cointreau, Cacao, 

Cloc, Curacao. 
Alle Vin Cognac, Rom og Whisky 

haves i 1/1  og 1/, Flasker-. 

Likører i halve og kvart Flasker, 

J. B. Larsen. 

Kofoed & Mortensen 

•• 
• • 

Ligiuster og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Nonnen Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Ityggeførrotning 

En Kvindes Opofrelse, Fornedrelse 
og Oprejsning. 

Skuespil i 9 Akter. 

41,
••••••••••••• • Ligkister og Ligtøj. •  

Tørt Farvepulver som udrøres 
i Vand og anvendes i Stedet for 
Limfarve og Kalk til indvendig 
Brug. Er let at udrøre og paastryge 
føres i ilt, kg. Pakker. 20 forskel- 

lige Farver. 

J. B. Larsen. 

)ohzhne Il arsen 
victuriliefdrrretning 

anbefaler 
InemmelaVet Fars, ,Medisterpulse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads 	- Telefon 45 

Udsalg tra Slagteriet. 

Ny islandsk Spegesild, 
Krydersild, marinerede halve Spe- 
gesild og Krydersild i Stykkevis. 

J. B. Larsen, Allinge. 

619•691~11199610 
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ffliografen. 
Søndag Kl. 8 

*sb. 

Manufakturhuset 
HASLE. 

En yngre paalidelig 

Medhjælper 
kan faa Plads paa 

Ingemansgaard pr. Hasle. 

En Medhia3lper 
suges til 1. November. 

  

  

• - 

Sc 
 går' -tun. 

eller'
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Langhalm 
er til Salg paa 

Hullegaard i Rutsker 
Tlf. Rutsker 5 

3 Landauere 
er billigt til Salg. 
Tlf. Allinge 13. 	Koefor-d. 

Ee kralk tfig 
10 Kv. 4 Tnt., l4 Aar gl , sælges 
billigt. Tlf. Allinge 121. 

A. Frederiksen, Stammershalde. 

Sunde Lodekvier 
kubes paa Valdnoddegaard, Tein. 

En Forkarl 
kan faa Plads 1. November. 

itroddewnited, Ho. 

Eo yngre Pige 
sopes til 1. November paa 

Itodhalm pr. Gudhjem. 

En flink Anden-Karl 
kan 1. November faa Plads paa 

Hol henderguard. ...... 
I Damekjolerl 

Meddelelse 
fra 

Skotøj 
Gymnastiksko til Herrer og Da-

mer, Slippers, Mg !ensko, mange 
forskellige Slag.: 1 germuesko sæl-
ges meget billigt. 

Xerresko. 
Brunt, Sort og Lak-, fikse, pæne, 
solide, moderne, sælges her til en 
saa lav Pris, at ingen behøver at 
sige: Skotøj er dyrt. 

Xlædeslio 
af Plys og Klæde, syet saa de ikke 
flosser ved Saalen, naar de bliver 
brugt, sælges til smaa 

Raagummisko. 
En pæn, god, solid Sko til Her-

rer, Damer og Børn haves paa 
Lager og sælges til en meget lav 
Pris. 

gummistøvler. 
todrik U. S. A. er en stærk, so• 
lid Støvle. Faas i flere Farver og 
Faconer og købes hos mig med 
stor Fordel. 

En Afdeling Støvler sælges for 
Kr. 9,15 pr. Par. 

£arsen, 
Tr::.sia avlinger. A iling... 

.* 
Bergbagen, Hasle, 

Fotografisk -Atelier 
aahent til Kl. 8, ogsaa Søndag 

— Fotografering i private 
Hjul] paa hver Tid som Du-
skes, ring paa Hasle 66, 

Nasse 1livr3fItirelliog 
afholder Forestilling førstkom-

mende Søndag Kl. 8. 
Stort glimrende Program. 

Bornholms 
Spare- og Laanehasses 

Afdeling i 

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

3 Mdrs opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Fest- & Brud gaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findtn; i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

SiWgrids 
Friske Varer Onsda ki og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Morhrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesineltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sorenøen, Tlf. 38. 

A.S. Afholdsforening. 
Medlemsmøde afholdes Tirsdag d. 
'o. ds. Kl. 8 paa Forsamlingshuset. 

paa følgende Grunde i Rutsker: 
Andersen, Julegaard, Kofoed, Fri-
gaard, Petersen, Søndergaard, 

Lind, Dalshoj, Svendsen, Tassen, 
Ingvardsen, Vennerslyst, Klemen-
sker. 

De jagtberettigede. 

Jagten aflyses 
paa Beekkegaard i Olsker. 

Den jagtberettigede. 

Al Jagt i Sandvig Vang, 
Langebjerg, Langebjergs Lokke og 
Tommeløkke er strængt forbudt. 

Andr. Kofoed, Georg Holm, 
Vilh. Jensen. Andr. Gronbech, 
Jagende Hunde vil blive skudt. 

Jagten aflyses 
paa Johannes Madsens, Ll. Myre-
gaards og Faaregaards Jorder i 
Olsker. 

Al Jagt og Færdsel 
med Bøsse i Rutsker Plantage og 
Georg Hansens Jord paa Højlyn-
gen forbydes herved. Omstrej-
tende og jagende Hunde taales ikke. 
Alle Overtrædelser heraf vil uden 
Persons Hensyn medføre Strafan-
svar. 

J. Hansen-Lund. 

Al Jacrt 
er strængt forbudt: Ipsen, Tho-
maslykke, Jens Kofoed, Andreas 
Hansen, Blaaholtshus. 

Den Jagtberettigede. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa Borregel., 
G. Linds Lynglod og Ruts Korn-
mon eplantage paa Borrelyngen. 

Rntsker Jagtforening. 

og en yngre Karl, som vil malke, 	Modeller altid paa Lager, saa- 
samt en Pige søges til 1. Novbr. 	velsom jævne Fruefrakker i 

Kofoed, Bondegaard, Rutsker. 	største Størrelse. 

4 Stort Salg og srnaa Priser. 
Moderne mønstrede og ensf. 

Fløjler 	Aarets store Mode 
— og et særligt stort Udvalg 

3 i hel- og halvuldne Kloletojer 
(fine heluldne fra 2,65, tær-

! nede fra 98 øre) staar til De-
: res Disposition og fremvises 
I: liden Købetvang med et Smil. 

Moderne Damekraver med 
Kannikegaard, Klemens 1 7̀.  og uden Manchetter i glim-

.' rende Udvalg. Skindbesætning 
og Plyskanter fra 1,18 pr. ni. 

Store Damekitler uden Ær- 
kan faa Plads 1. November paa 	mer 2,95. 

liCugreggattrd i Rutsker. 
Manufakturhuset 

• Fodermester 	S L E 

•ill111•140•41~11111 111~1111M•1141.0•11.1 

Ell yoqre Melivipu 
kan faa Plads til November. 

kriatafrermen, 
flojegaard, Klemensker. 

Mit Kontor er flyttet 
til Allinge (Bogtr. Gornitzkas Ejen-
dom). Træffes personlig hver Fre- 

Overretssagfører Jac. Jensen. 	esti! Bores TryksagerNovirkkeri dag Formiddag. 

Annoncer læses bedst lier i Bladet! 	 Hurtig Ekspedition. 	Billige Priser. 

En Karl, 
søges til 1. November. 

Riis, Kjellergaard, Ru 

søges til 1. November. 
Trommergaard, Klemens 

Ell pigre 

e  
• • 

I Fodermester 

Ny Sending lige hjemkom-
men. Runciskaarne Fløjlskjo-
ler fra 17,85. — Fikse uldne 
Kjoler 11,85-1285. 

Virkelig udenfor al Konkur-
rencel 

Damefrakker og Ulsters, 
Damestørrelse in. stor Krave 
fra 26,50. Elegante silkeforede 

Flink Karl 	Allinge Elektricitetsselskab 
antages straks. 

s. Bedegadegaard, Klemens 

En Karl 
suges til 1. November. 

Mungazard Rutik, r. 

Ærede Borgere i Allinge, der ønsker at erholde Elek-
tricitet gennem Selskabets Anlæg, anmodes om at henvende 
sig til underskrevne Bestyrelsesmedlemmer, hos hvem alle 
Oplysninger angaaende Indmeldelse i Selskabet, Strømpri-
ser m. v. beredvilligt og uden Forbindende gives. 

Da Anlæget agtes paabegyndl snarest, bedes Henven-
delse ske senest 5. November 1929. 

Peter Kure. Victor Planck. N. M. Ridder. 
Conrad Hansen. C. Larsen. 



Nedenstaaende Opgave beses, idet 
1111141 i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
etterheanden danner de Ord, der stilles 

Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen pea hvert 
Ord danner Begyndelsen pari det næste. 

Opgave Nr. 31. 
1-4. Et Foderemne. 
3-6, Heraf udvindes Jern. 
6-7. Hvad en Gris kan blive. 
6-8. En Livsbetingelse. 
7-11. Brugtes i gamle Dage til 

at fodre Svin med. 
9-15. Tandlæge. 
14-18. Hvad Børn ønsker at blive 
15 -22. Æret Mand i Spanien. 
21 25. Større Drikkelag. 
24-27. Berømt tysk Universitet. 
26 -30. Meget rig Mand. 
28-32. Kælenavn for engelsk Politi 
31-35. Navn paa et Sted i Norge, 

hvor der ligger en Kongsgaard. 

8 1,===,0c==  t=az=rat>=1=1  

1371Sitii?g 

af de 

sammen-
flettede 

Ord! 

Køreplan 
Kønne-Allinge Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Rønne IL-Sandvig. 

(Rønne 	8,00 12,30 

	

8,15 	12,45 
Rlemend 8,25 12,55 
FRO 	8,39 13,09 
Deilt 	8,51 	13,21 
?Itlinge 	8,59 	13,29 
Sonbeig 9,05 13,35 

Sandvig-Henne H. 
Sanbbig 9,40 14,00 
?Ming 9,45 14,05 
Dein 	9,53 	14,13 
Eflu 	10,05 	14,25 
Rlemet“( 	10,19 	14,39 
Stiler 	10,29 	14,49 
(Ramte D. 	10,46 	15,05 

NON,  OG HELLIGDAGE 
Rønne H.--Sandelg. 

Rønne D. 
9tpter 
Rlemen4 
Ølet 
Dehi 
41flinge 
Sanboig 

leandelg- Henne II. 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

20,00 
20,05 
20,13 
20,25 
20,39 
20,49 
21,05 

9,00 13,50 20,25 23,15 

	

8,00 	 22,20 

	

8,14 	 22,33 

	

8,23 	 22,41 

	

8,36 	 22,53 

	

8,47 	 23,03 

	

8,55 	 23,10 

12,50 19,25 
13,04 19,39 
13,13 19,48 
13,26 20,01 
13,37 20,12 
13,45 20,20 

5 et dore Udvalg 
og alt, hvad der er nyt og moderne i Dame-Overtal 
og færdige uldne og Fliallaktoler finder De i 

Magasin du !'lords 2ldsalg. 

Victor Planck, Allinge. 

Eneste direkte Ruter Ira København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 

hver Md. - Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 
etter Ankomsten. Alle Oplysninger fra P a ssa g er- 

A 	: 	;.,:GENS NY ro:z.v 8, Kuben):a.t K., el:er hos: 
23ogtr. Reiffer, Rutine, 93ontr. giarnitga, !tero, ah. $eterten, 45noneft, 
18ogtr. C @orititAta, 111:filme, 	i)f °graf f3. 58nter 	tro4le 

SUAU:i&I'`.'11,EN 
;,=;"\\.\ AmEn11(.41k LINIE 

1, 
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K- 	
...."°"41,4 

.e.  
k 

r.  A.i: -----,_  Å.:4iiit7j 

Canada timid:: 

tnsker Se 
tere i ,a 9forbbarnbelm", 

„91arbborithalm" rateli ober 3500 tjent- 
Vene af ltoloninitiartr rag Iltanufattur forbruger (inert .filem 	for rider 
2000 Rroure 	,,,Rorbbortiblittn" Uslere tuber citiaa biled Vtar for note 6 
%Bimler Strourr 2lrtrer. Den t{.orreiningornanb, her flager aner be heldige 
' toer, ben ringe Rebironi ag be henranfebe Plitarning4mulightber, bar ueb at 
avertere i Port 111111 2ejlintien til at nbuihe fin forretning, nanr ban forer 
gabe 113nrer og inutigt er tonturreneeboglig. 

Udsalg af 

Bing & Grondahls Porcelæn 

at aptfibe Dered Runbeleebn, bar te aver. 

Fra 2. Oktobei til 2, 

Fabrikens ekstra billige Pris. 

og maa indgives hurtigst, da 

dende denne korte Tid .  

November sælges II. Sort til 

Bestillinger ekspederes omg. 

dette Tilbud jo kun er gæl- 

Produkten. 

•) 

Sanboig 	9,20 14,05 20,45 23,30 

Bestil Deres Tryksager i 'Mile Bogtrykkeri engt 	

999:234543  111 44211 098  ,0011 0s0  2,2,31:.41:25 

RItmenli 	9,57 14,42 21,24 0,04'  

Hurtig Ekspedition. Billigs Priser. 	 9tt)ter 	10,06 14,51 21,34 0,12 
91.nne D. 10,20 15,05 21,60 0,25 

Et Parti Forretningskonvolutter ni. Firma kun 7 Kr. pr. M. 	løber lun 1 (1e og 3bie eonbag 
	  i buer snaaneb. 

De ):U)erterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende bor Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
biWgate og bekvemmeste Iflaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Ztraatenbe sat 
-os- 

te flefle HRenneffer fatter fig geni. 

Re filter' flute !Real. Det brenger nu 

engang !ammen tneb ben menneflelige 
Statur at bue noget at ftrabe efter. 

te blefar af ol bar vel Port perbO. 

lige %that 	Stigbom, 4gre, 1:13erønx. 

melte, 8Jtagt og focialt trelurere, bet 

fan bjalpe ci4 til, buab ui attraar af 

58erbeni glober. 

'Igen be hefte bar ogjna annbelige 

Wtaal. 50e gaar i Neglen i 211etning 
af perlonlig Ubbilling, mere fjalelig 
9ter4eb og barmoni. 

te! rene og Rønne bar nu beIbiguin 

en flor Ziltrcetning for o4 Menuetter. 
Det pore alerte( bar en Etraben i 
fis efter at gere gabt og blive gabe; ma-

tte er bet ofte ubebibft; men ben er ber ,  
91u er bet albeted givet, at liant• 

pen for at tura bille Metal og be rent-
fliribt, man gin, betpbrr uhyre meget 

for Par gifte, men tun bpi) 

ne fan Fere ol fremab og løfte o4 op. 

Pn Robmanb, ber fatter fig bet !Rasl 

at obeleegge fin Ronfurrent, fan nate 

en Pil Zilfrebfbeb, naar bet lyttes, 

men lOtttlig bliver ban ilte. 
„Sat KRaalet bajt", riger man, og 

Ønsker De til en rimelig Pris en virkelig god Ulster 
eller FraltIte. moderne i Stof og Form, eller en smuk 
Mole i Uld eller Fløjl, da gaar De ikke forgæves hos os. 
Vi har et meget stort Lager, der hver Dag fornyes gennem 
Tilførsel fra Hovedforretningen. 

De bør se vort Lager 	i egen Interesse. 

Fikse Faconer i Ulstere, fremstillet af moderne mel-
lerede og ensfarvede Stoffer, prima Forarbejdning, er paa 
Lager fra 27-95 Kr. 

Kaaber og FraKKer, dels uden Foer og dels 
halv- og helforede, med og uden Skind eller Plysbesætning, 
i alle Størrelser - ogsaa ekstra store - haves fra 35-
125 Kr. 

NB. Nogle FraltIter fra foregaaende Sæson bort-
sælges til halv Pris og derunder. 

Meget stort Udvalg i Pige-FraltIter og Ulsters 
fra ganske billige til finere Kvaliteter. 

Elegante uldne Kjoler, sorte og kulørte i 
Poplin, Reps, Crepe Caid, Crepe Veloutlne og i Efteraarets 
Modefarver er paa Lager Ira Størr. 36-48 og fra 13,50-
55 Kr, 

Meget smukke Flulleltioler i mønstret og glat 
Fløjl, gode Kvaliteter og i klædelige Faconer fra 24-36 Kr. 

Den bedste Vare. Det største Udvalg. Dell bill. Pris. 

Møllers  Bogbinderi  

Xvorfor Re6e 7ryksager 
9ndpakningspapir og .Poser 
hus omrejsende .4gen1er. der paa Grund af 
Reiseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Ette. krav og uden Garanti. 

9ornitzRas .93ogtryRReri, Xllinge, 
er De altid sikker paa at laa Deres Tryksager godt uilf ,rt til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering. Telefon 74, 
Indpakningspapir, økonomruller. Poser (I Konvolutter til Fabrikspris. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
AI.- Tlf. Allinge 69 -4- 

udfører Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Fin,2r. og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 

Chr. Sonni., Alling.. 

Elfellbefislakeret Sovev@relse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrøse engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfield!' Deg-  
ligetue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes Solide Kubere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Al vinge. 

BRØDRENE ANIihR, HASLE. 
JERNNTOBERI eSL HASKINFAIIR1k. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

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 

„NORDBORNHOLM". 

Jens Xansen i AWinge 
har det største Lager og Udvalg i Drenge- og Herre-Klædnin-
ger. Stortrøjer, Ulaters, Overfrakker, Regnfrakker, 
Hotorjakker, Av bejdajakker, Veste og Benklæder samt 

Fløtkerbenklieder og Olietøj. - - Stort Udvalg i K Isede, 
14.juIntoi, Illonutitlainj, Lærreder. Dynetot, Fjer. Tiryper. 

Hatte, Roer op, Seler samt alt til Herrelingeri. 
Altid største Lager af prima Trikotage- og Garn. 
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris. 

Lækkert islandsk Lammekød 
er hjemkommet. 

Nye bornholmske Kogeærter paa Lager. 
Pris 50 Øre pr. kg. 

 

Allinge K.)Rnlia-Ck Produktforitning. 

fiffert trut bøje nattbelke SJtanl bule 

tom en folbeffinnet 	jeIbtinbe og bro• 

gr altenneftene opab; men paa glrunb 

af ben pore 	jernbeb er bet toart at 

male out bet gaar fremab etter til-

bage. 

`net er fiffert Ilagt at finbe ilejere 

Peb .t>jrrto af fmaa 9ltna1, ber fan K-

ue fom en Ctau, Man flotter fig til 

unber fin baglige (Yang. 

!tant man bil flobe alt for b., jt, 

gem bet ofte galt, Da bet !an Pare 

beffeentmenbe ni falbe tteb fra be pore 

bojber. 

Z)bi3 man en 'nag latter lig tiet 

lille !)teol: „(Ct tag bil jeg af al ru in 

fraur be firabc mig tur at Vine libt labre, 

libt bentigere mob Dern jeg feter tam-

men meb, libt mere retferrbig og tanb 

og tage at finbe 2ejligbeb tit at gale 

anbre en 	iltule (.81abe•, og »idelig 

tampe for at naa bet Vant, ba pil 

mon ogtaa ofte non bet. 

Det fan fond; et lifte 9Raal at fat. 

te fig, ug bog er bet meget flort; tbi 

felt, om bet par ganffe !mat, er bet 

bog ben ittej, ber atlerfitreft forer al op 

friløb be tofbertinnebe Dajber, bet Mer 

i bet fjerne. 

Tlf. 466. 	Chr. DIderilteen, Rønne. 	Tlf. 466. 

Indbinding al Heger. - Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Ll. Arbejde. - Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 


