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Lykkelige Ægteskaber. 
—0— 

Dette Problem, der vel nok tør 
kaldes et af Tidens mest bræn-
dende, er for nylig taget op af et 
stort engelsk Tidsskrift, der i en 
Række Artikler lader nogle bety-
dende Kvinder fremsætte deres Syn 
paa Problemet. 

Ikke alle Indlægene er lige inter-
essante men nedenstaaende, for-
fattet af Mrs, Olga Hall-Brown, 
forekommer os at have mere end 
almindelig Interesse, fremsat som 
det er med Ligefremhed og Oprig-
tighed, der uanset om man deler 
Fluens Anskuelser, kun kan virke 
tiltalende. 

Fuldkomne Ægteskaber, saadann e 
træffer man sjældent i vor Tid til Trods 
for, at Ægteskabet som Institutionen al- 
drig er blevet drøftet og studeret mere 
intenst end netop nu. Mange, og i Sær- 
deleshed mange Kvinder, omtaler Ægte- 
skabet som en Slags Levevej, en Profes-
sion, man maa se at faa saa meget som 
muligt ud af. Dette Synspunkt anlægges 
maaske dog mest af de Kvinder, der ikke 
har lært eller forsøgt at lære nogen an-
den. 

Lad os indrømme, at den Mand, der 
intet ejer og intet fortjener, men allige- 
vel agtede; at gifte sig og spørgende for-
talte om dette, ham vilde vi anse for en 
Taabe eller en Slyngel! Men det forkæ-
lede Pigebarn, (udgalet fra et godt Hjem) 
som intet har lært, intet kan — udover 
at være en Mand til Byrde saa længe 
hun eller han lever : bun anses af mange 
for et ganske normalt og tiltalende lille 
Menneske. 

Ingen kan benægte, at der hver ene-
ste Dag indgaas Ægteskaber, hvor en 
ung Pige, forkælet og forvænt, gaar ind 
i sit nye Hjem uden en Øres Medgift, 
en økonomisk Byrde for Manden Resten 
af Livet. Og hvad faar han til Gengæld: 
en „smart" paaklædt, livlig, maaske køn 
Pige, som er vældig stolt over ikke at 
kunne koge et Æg eller tilberede en 
Kop Kaffe, som ikke kan føre Hushold-
ningen eller Tilsyn med den, som ikke 
kan sy en Kjole og som sidst men ikke 
mindst er ganske blottet for ethvert Kend-
skab til Barnepleje — kort sagt en so-
cial Parasit, som der ikke kan siges 
haarde Ord nok om. 

Mange haarde Ord er blevet sagt om 
de unge Kvinder, som uden «alvorlige» 
Hensigter nyder godt af en nogenlunde 
velsitueret Mands behagelige Selskab. 
Men for en nøgtern, ærlig Moral staar 
den Kvinde meget slettere, meget lavere, 
som gennem et Liv lader sig forsørge af 
en „Ægtefælle", uden at være i Stand 
til at yde nogetsomhelst til Gengæld. 

Enhver Kvinde, der gifter sig, paatager 
sig i samme Øjeblik tre ansvarsfulde. 
men tillige hæderfulde Hverv: hun skal 
staa rustet til at kunne udfylde Pladsen 
som Husmoder, Hustru og Moder ; tre 
Hverv, der hvert for sig stiller store, al- 
vorlige Krav til det bedste og stærkeste 
i en Kvinde. Hverv, der kræver vidt for- 
skellige Kundskaber, og Evner, Hverv, 
sotn kan løftes al unge Kvinder, men 
ikke af tankeløse, flagrende, letsindige 
Sommerfuglesjæle. 

Af disse tre Hverv bør Hustruens kom-
me i første Række, Staten vilde antage- 
lig give første Plads til Moderen, hvil- 
ket. vilde være mere overenstemmende 
med dens Borger-Interesser, — men set 
fra et menneskeligt Synspunkt, hvor alle 
Parters personlige Lykke er bestem-
mende, kan ingen være i Tvivl om, at 
Kvinden først og fremmest bor bestræbe 
sig paa at udfylde Hustruens Plads ved 
sin Mands Side. Børnene er de, der først 
nyder godt af den lykkelige Omstændig-
hed at vokse op i et Hjem, hvor For-
ældrenes Samliv er i fuld gensidig Har-
moni. 

Den Hustru, de fleste Mænd drømmer 
om, møder man ikke otte.- At blive en  

dygtig Husholderske og en god Moder, 
det kan læses i Skoler og gennem Er-
faring. Men at blive en forstaaende, mild, 
støttende Hustru, det kræver et Fond af 
Egenskaber, som inzaa hentes frem fra 
Jeg'ets" dybeste Kilder. 

Paa den anden Side : det er slet ikke 
saa svært at blive en, god Hustru, naar 
man blot vil; en Mand, naar dette Be-
greb tages saadan i al Almindelighed, 
ønsker først og fremmest at føle sig 
hjemme i sit eget Hjem, Hjemmet er 
hans Tilflugsted fra alle Hverdagens 
Fortrædeligheder og Spekulationer, og 
han vil ikke plages med nogensomhelst, 
naar han først er indenfor disse fire 
Vægge. I modsat Fald er der al Sand-
synlighed for, at han hutigst mulig flyg-
ter bort, og saa er det et saare vanske-
ligt Stykke Arbejde at trække ham „til 
Hus" igen. 

En Mand drømmer altid om en Hustru, 
der paa een Gang er hans Kammerat 
og hans Kæreste, een der ved at hjælpe 
ham og staa ham bi i alle Livets For-
hold : kort sagt en Ven, i dette Ords 
bedste og alvorligste Forstand ; han ven-
ter, at hun er sikker i sin Smag, mild 
i sine Domme, hastig til at tilgive og 
trofast af hele sin Sjæl. 

Maaske er dette alligevel ikke saa let 
altsammen, men Selvopdragelsens Magt 
er undergørende. Hvis den unge Pige, 
naar Tanken falder paa et muligt Ægte-
skab, spørger sig selv: »vir han gøre 
mig lykkelig ?« ja, da er hun som Hund-
rede andre paa Forhaand Part i en Skils-
misse, eller i et ulykkeligt Ægteskab. 
Den Kvinde, derimod, der stiller Spørgs-
maalet saaledes : «Har jeg Forudsætnin-
ger for at kunne gøre ham lykkelig? 
Vil jeg kunne underordne mig et Ægte-
skabs Baand ?» hun er straks lidt nær-
mere den rette Vej. 

For Lykken i et Ægteskab ligger al-
tid i en Kvindes Haand, der skal saa lidt 
til. blot Tonefaldet i den daglige Tale, 
Bagateller, som mange ikke skænker en 
Tanke, har lagt Menneskeliv, Skæbne 
øde. 

Næst efter Hustruens Ansvar kommer 
Moderens. Bortset fra, at' Børn, som ikke 
selv har bestemt deies Indtrædelse i 
denne besværlige og indviklede Verden, 
har et naturligt Krav paa den bedste 
Pleje og det største Hensyn, saa er det 
uomtvisteligt, at daarligt passede Børn, 
hvad enten Manglerne i saa Henseende 
skyldes Ligegyldighed eller Hensynet til 
egen Bekvemmelighed, vil være en al-
vorlig Hindring for ægteskabelig Lykke. 
Det burde forbydes en Kvinde, der ikke 
har lært Barnepleje, at have nogetsom-
helst med egne eller andres Børn at gøre. 
Den gamle Overtro om de medfødte 
Moderinstikter maa vi lægge paa Hyl-
den. Vi er Mennesker, ikke Dyr, og som 
Mennesker skal vi bruge vor Intelligens 
og lære alt, hvad vi overhovedet kan 
lære. Det er umoralsk og forbryderisk 
uansvarligt, naar en Kvinde gaar ind i 
Ægteskab uden at være klar over de 
Ansvar og de Pligter, der paahviler en 
Moder. 

Men Moderens alvorlige Pligter maa 
ikke overskygge Hustruens og Husmo-
derens. Der er mere Fest over Livet, mere 
Glæde i det, naar man kan dele alt og-
saa Børnene og deres daglige Liv med 
sin Mand. Og Børnenes daglige Liv maa 
ikke formørkes af al for megen «Moder-
værdighed». De skal have Plads at leve 
og vokse i en lys venlig Atmosfære over 
deres Dag; den „over-samvittighedsful-
de" Moder med al sin Forsigtighed og 
Omhu gør mere Ulykke end hun aner. 
Den bedste, sundeste og højest elskede 
Moder er den, der først og fremmest er 
Hustru! 

Og saa til sidst det ikke mindst vig-
tige : Husmoderens Ansvar. Det er af 
større Betydning, end Nutidens unge Pi-
ger synes at mene. Og at gifte sig med  

en Mand uden at have noget Kendskab 
til Husholdning, er, selv om han ved 
det, simpelthen moralsk Bedrageri. Hvad 
enten hun som sin Mands Ægtefælle 
skal staa som Husfruen over en Stab af 
Husassister og Tjenere eller hun ganske 
alene skal tilberede Bøffen og Desserten: 
Kendskab, grundig Kendskab til alle 
Husholdningens Detailler er en absolut 
Betingelse, hvis der skal blive Tale om 
et lykkeligt Ægteskab. 

Det er ikke Overdrivelse at sige, at 
gennemført Orden, pinlig Renlighed, 
god Mad og bedre Økonomi er fire 
Grundpiller i et godt Hjem. 

Lykkeligt Ægteskab er ikke blof «mu-
ligt» det eksisterer ! Men kun i ganske 
faa Tilfælde. Den store Masse gennem 
alle Samfundslag kender kun dette Be-
greb af Omtale ; simpelthen fordi Hustru-
erne i disse Tusinder Hjem er saa sør-
geligt vel tilfredse i al deres beklagel-
sesværdige Mangelfuldhed. 

Det kan i Sandhed siges om Ægte-
skabet. at «Taaber tramper ind, hvor 
Engle frygter at træde»: 

gudens ,gasyn. 
—0--- 

Øen laa langt uden for alle Ruter og 
Handelsyeje, og et mægtigt Ringrev af 
Koraller omgav den hele Vejen rundt, 
kun lige mod Øst var der som en Port 
i denne Mur. Det var herigennem, at 
Mac Gregors.  Skonnert smuttede ind. 
Ankeret faldt med et Plask, men skønt 
Mac Gregor selv havde set Beboere inde 
paa Kysten, kom der ikke en eneste 
Baad ud. Det undrede ham, for han 
vidste jo af Erfaring, hvor nysgerrige 
og tillidsfulde Sydhavsøernes Beboere 
var i saa længe de ikke af sørgelige Er-
faringer havde lært den hvide Mand at 
kende, som han er. 

Han følte sig overbevist om, at Øen 
aldrig var blevet »opdaget« og hans Er-
faringer sagde ham, at der i det klare, 
rolige Vand inden for Revet meute være 
i tusindvis af store Perlemuslinger, der 
aldrig var blevet fisket efter. Kort sagt, 
han havde fundet en virkelig Skat. Det 
rar ikke fordi han havde Brug for den. 
Gennem 15 Aars Arbejde i Sydhavet som 
Handelsmand og Perlefisker havde han 
tjent sig en Formue, men nu i Stedet 
for at rejse hjem og være tilfreds, havde 
Begærlighedens Dæmon besat ham. Han 
havde mange frygtelige Ting paa sin 
Samvittighed. Men det skænkede han 
ikke en Tanke. Nu var her Perler at faa, 
og saa ofrede han gerne denne ø's Be-
boere og deres urgamle ideelle Fred. 
Hvad kom det ham ved, at dens Mænd 
blev ødelagde af Brændevin, at dens 
skønne Kvinder blev fordærvede, og at 
Sygdomme og Laster fik en ny Krog af 
Verden under deres Herredømme. Blot 
han selv blev endnu mere rig, saa var 
alt godt. 

Men Øen her huede ham alligevel ikke, 
derfor væbnede han sig og sine Folk, 
inden de gik i Land. Øen var en gam-
mel Bjergtop, og strakte sig mindst et 
halvt hundrede Kilometer til alle Sider. 
Han steg op ad den stejle Skraaning, 
og pludselig stod han ved et Bosted. 
En hel lille Landsby af smukke Hytter. 
Beboerne sad omkring Midtpunktet af 
den aabne Plads og var ved at spise, og 
en gammel Høvding rejste sig og bød 
de fremmede komme nær. 

Mac Gregor beherskede adskillige Di-
alekter, saa en Samtale kom hurtigt i 
Gang. Han saa en af de smukke Piger, 
der sad tæt ved, havde en hel Kæde al 
usædvanlig store Perler om Halsen. Han 
nærmede sig hende, men den gamle 
Høvding standsede ham med et forfær-
det Udtryk i Ansigtet. »Tamita i Gudens 
Brud, Tabu.« 

Mac Gregor trak paa Skuldrene. Saa 
fik han vente. Det gik ikke an at støde 
disse Folk lige straks. Senere skulde han 
nok lære denne henrivende Pige nær-
mere at kende. Han kendte ikke til 
Hensyn, naar det gjaldt ham selv. 

Det lod forresten til, at de Indfødte 
var fredelige nok. Der blev foranstaltet 
et vældigt Festrnaaltidi og de fleste af 
Besætningen kom i Land. Mac Gregor 
gav sig i Snak med Høvdingen, og saa 
fik han at vide, at Øen havde en særlig 
Helligdom oppe i Skovene ved Toppen. 
Kun Tamita gik derop, for hun var „Gu-
dens Brud", derfor var hun Tabu. Det 
var en mægtig Gud, som beskyttede 
Folket mod alle onde Magter. 

Mac Gregor smilte spottende: Den 
Smule Guddom skulde nok lade være 
med at beskytte Øen her mod ham selv. 
Han fik ikke mere at vide, for pludselig 
tav den, gamle Høvding. San kom der 
Krukker med Agavesaft, den var ual-
mindelig godt tillavet, og Høvdingen 
sendte en Baad ud med noget til Folkene 
paa Skibet. Mac Gregor drak intet. Han 
vilde holde Hovedet klart. Og da hans 
Folk en Time senere Ina hen i en Døs, 
tog han sin Riffel under Armen. Han 
skulde ud at se efter Tamita. Han saa 
et Glimt af den unge Pige, netop da 
hun forsvandt i Krattet oppe paa Skraa-
ningen. Saa gik han bagefter. Han fandt 
en ganske smal Sti, der sæt ud til at 
være hyppigt brugt. Saa smilte han. Maa-
ske „Helligdommen" deroppe rummede 
kostelige Skatte, han havde set noget 
lignende før. 

Han vandrede opad i næsten en Time, 
saa standsede han forpustet. Nu var han 
ved Maalet, en stor Hule, der var dæk-
ket af en Mur af firkantede Sten, der 
var balde Døre og Vinduer. Han gik 
dristigt ind. Maanen var ved at komme 
frem og lyste over den store Ø. Der stod 
Tamita. Han rakte Hænderne frem. 
»Her ingen se os, Tamita«, sagde han, 
„vi glemme Tabu". I det samme blev 
Riflen slaaet ham ud af Haanden, og han 
fik et voldsom Stød saa han tumlede 
om. Før han kunde rejse sig, var hans 
Revolver taget ud af Hylsteret. Saa lød 
en Stemme: De har ønsket at besøge 
den Guddom, der beskytter Øen mod 
onde Magter. Nuvel, her er jeg. Med 
ondt skat man ondt fordrive,» Mac Gre-
gor udstødte et Raab. Der stod en høj 
hvid Mand foran ham. „Øen her er min. 
Her har jeg fundet et Fristed, jeg beskyt-
ter den mod mine egne Landsmænd. 
Agavesaften, som alle Deres Folk har 
drukket, har allerede virket. De sover, 
og de vaagner aldrig mere. Og se der-
ned". Han pegede ud, og Mac Gregor 
saa til sin Forfærdelse at Skonnerten 
var borte. »Den er sænket med alt, hvad 
der var ombord«, sagde den fremmede 
hvide Mand. »Og gal saa«. Han fulgte 
efter og stødte Mac Gregor med hans 
eget Riffelløb i Ryggen. De standsede 
ved Randen af en Afgrund, der gik brat 
ned Dybet. „Gaa videre", lød Kom-
mandoen. 

»Saa styrter jeg ned". sagde Mac Gre-
gor rædselslagen. 

»Det er den eneste Vej bort her fra 
Øen, saa ingen kommer igen«, sagde 
den hvide Mand. 

Saa svimlede det for Mac Gregor . 
og Sydhavet var en Bandit fattigere. 

Niels Mayo. 

Kongerist Achaia. 
Det ældste Grækenlands Op- 

rindelse fundet. 
Fra Tyskland kommer Meddelelse om 

en opsigtsvækkende videnskabelig For-
skerdaad: Efter 5 Aars Arbejde er det  

lykkedes Privatdocent ved Berlins Uni-
versitet, Dr. Emil Forrer, at tyde Kile-
skriften paa en flere Tusinde Aar garn-
mel Tavle, der er fundet i Lilleassien, 
og som tilhører Universitetes Samlinger. 
Opdagelsen er ensbetydende med et helt 
nyt videnskabeligt Forskningsgebet, en 
helt ny Indstilling, og Begivenheden væk-
ker derfor den største Opsigt. I Virkelig-
heden synes man her at staa overfor helt 
nye, historiske Oplysninger om Konge-
riet Achaia, et hidtil ukendt Rige, der 
er Begyndelsen til det senere Græken-
land. Man staar her overfor det ældste 
Grækenland, en Kultur, om hvilken man 
hidtil intet har vidst. 

Achaernes Rige. 
Tavlen er et Brev, som Nettiernes 

Konge ca. 1333 Aar før Kristi Fødsel har 
sendt Kongen af det for os ukendte Kon-
gerige Achaia, der altsaa er identisk med 
det ældste Grækenland. Nettiernes Rige 
eksisterede ca. 2000 Aar før Kristi Fød-
sel og spillede i Lilleasien og Nordsy-
rien en kulturel Rolle for den nære Ori-
ent som Babylon og Ægypten. Kong 
Tutankamens Enke har nogle Aar før 
dette Brevs Tilblivelse ægtet en hettisk 
Prins, og dette tyder paa, at Hettierne 
har været et højt kultiveret Folk. Hetti-
erne havde fra Babylonerne optaget Ki-
leskriften og omskrev deres eget Sprog 
til Kileskrift. Brevet til Achaias Konge 
er altsaa skrevet i det hettiske Sprog, 
men med Anvendelsen af Kileskriften. 

Det sælsomme Brev er nu efter fem 
Aars Forløb dechifreret og tydet. Det 
drejer sig om sidste Del af et stort Brev, 
der øjensynlig har omhandlet diploma-
tiske Forhold, og hvori der er anvendt 
skarpsindige juridiske Formler. Man ved 
ikke, da den første Del af Brevet er borte, 
Navnet paa Achaias Konge, men man 
har faaet Oplysninger om en hel Række 
andre interessante Ting. Hettierkongen 
tiltaler Achaias Konge som „min Broder" 
og deraf maa man slutte, at Achaia har 
været et højt kultiveret Land. Det frem-
gaar endvidere, at der mellem de to Ri-
ger bestod en Art Gensidighedskontrakt 
i Tilfælde af Krig og m. H. til nogle smaa 
,,Stødpudestater"," der laa mellem de to 
store Rigers Grænser. 

Kongerist Achaia. 
Men hvilken Udstrækning har dette 

Rige, Achaia, haft ? Hvor laa dets Cen-
trum ? Hvilken By var dets Hovedstad? 

Med Bestemthed kan disse Spørgs-
maal ikke besvares, da der intet direkte 
geografisk forekommer i Brevet. Men af 
en lang Række Oplysninger af særlig 
videnskabelig Art fremgaar det med no-
genlunde Sikkerhed, at Achaia ikke blot 
har strakt sig over en Del al Lilleasien, 
men ogsaa over den græske Halvø, de 
ægæiske og joniske Øer. Medens vi saa-
ledes intet bestemt ved om Landets ge-
ografiske Udstrækning, fremgaar det med 
største Tydelighed af den dechifrerede 
Tavle, at Achaia har været et højt kul-
tiveret Land, og at det Liv, der levedes, 
har været et nøje inddelt, socialt ordnet 
Liv. Vi har, efter hvad der fremgik= af 
Brevet, her for os det gamle, mykeniske 
Grækenland, den mykeniske Kulturs 
Grækenland, der omfattede hele den se-
nere græske Kultur, som senere gik un-
der for atter at opstaa i den Tid, vi 
kender. 

Historien i ny Belysning. 
Dr. Forrers Arbejde er ensbetydende 

med Begyndelsen til et helt nyt Forsk-
ningsomraade. Forrer har gennem sin 
Dechifrering paavist, at visse Bynavne i 
Brevets Tekst er at identificere med Nav-
ne, vi kender fra en senere Tid. Efter al 
Sandsynlighed vil Dr. Forrers fortsatte 
Arbejde med andre Tavler bevise, at 
mange af den græske Sagas Skikkelser, 
som man hidtil ikke bar troet havde 
nogen historisk Virkelighed bag sig, nu 



Udbetalt til ældre Medlemmer 
af den gamle Begravelseskasse 

225,00 

— Under Forhandlingen om 
Hjemmesygepl eje blev det overladt 
Bestyrelsen at søge at faa denne 
Sag gennemført i Aaret 1930. 

I Aaret 1930 har Allinge-Sand-
vig  Sygekasse bestaaet i 65 Aar. 
Sygekassen blev stiftet d. 1. April 
1865. 

Byens Styrelse har i alle disse 
Aar vist Sygekassen Imødekom-
menhed og  Velvilje ved Penge-
midler osv., hvorfor der herved 
bringes Sygekassens bedste Tak 
til Byraadet med ønsket om, at 
dette maa vedblive i kommende 
Aar. 

P. S. V. 
Bestyrelsen. 

Fra bffisekredsen. 
o — 

En Forespørgsel. 

Som bekendt har Borgeeforenin-
gen tidligere foreslaaet (Se „Nord-
bornholm" af 8' Febr. 1929, at 
Gasrnaalerne skulde aflæses og  
tømmes af Gasværkets Personale. 

Nu ser vi til vor Forundring, 
at Skatteopkræveren efter den nye 
Ordning  fremdeles skal udføre 
dette Arbejde, og  vi skal derfor 
tillade os at forespørge rette ved-
kommende, hvorfor dette Arbejde 
med Aflæsning  og  Tømning  af 
Automaterne ikke er blevet hen-
lagt til Gasværkets Personale. 

I sin Tid, da Borgerforeningen 
fremkom med Forslaget, var Mulig-
hederne for dets Gennemførelse 
nøje undersøgt, bl. a. var Gas-
værksbestyreren fuldt ud enig  med 
Borgerf. i dennes Opfattelse af 
Sagen. 

Da Forslaget i sin Helhed be-
tød en betydedelig  Besparelse, 
fremkommer denne vor Forespørg-
sel. 

X Y. 

•■•■••■■~1 11.. 	 11111=11.•=1., 	 

Yra 2Ige til 2(ge. 

Brug den letoploselige Kalksalpeter  1G. 

Billigste Salpetergødning. 

Kalksa.lpeter IG Indeholder 151/2 oto Kvælstof 

og 28 0  o Kalk (svarende: til 50 010 kulsur Kalk). 

Kan spredes med Bredsaamaskine. 
GØDNINGS - 
KOMPAGNI  

Vi sælger Morsø=Jernvinduer 
og har Lager heraf i alle Størrelser til smaa Priser. 
Glosserede Ko- og Svinekrybber samt Rør 
sælges til lavere Priser Opgiv Størrelsen og spørg om 
Prisen i 

4,...)iorNattet f?allet  

goraars-21dsa4g 
af 	9rondafils Yoreelien. 

Fra 28. Marts til 3. Maj udsælges Empi.re- og Maage-
stel uden Guld til meget nedsatte Priser paa Grund af en 
etindre Brændingsjejl. 

Kaffestel koster f. Eks. ellers 93 Kr., nu kun 58 Kr. 
Spisestel 	 — 264 Kr., nu kun 158 Kr. 

og alle enkelte Dele er nedsat i samme Forhold. Priserne 
gælder kun indenfor ovennævnte Tidsrum og Bestilling be-
des indgivet omgaaende, da mange Dele allerede bliver ud-
solgt de allerførste Dage. 

EtroduRten. 

Mange smukke kvaliteter Saasæd 
af Havre, Blandsæd, 2-radet og  6-radet Byd 

sælges paa gode Vilkaar 	Husk at bestille TILLATIN og  
NITRAGJN til Beisning af aakorn og Markfrø. 

Nordlandets Handelshus. 
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Fikse Jakkesæt • • • • 

til Salg  a 4,00. 

	  . Manufakturhuset Chr. lioffted, Hasle. 

HASLE 
ø
• 

•••••.••••ø 	øøøøø *0 

Kunsthoning, 
Ekstrafin Kvalitet 	1/4  kg  Daaser 

55 Øre. 3/4  kg  Glas 100 Øre 
1 kg  Glas 150 Øre med Glas. 

S. *tin, »uge. Ål. ti. Carffit, 

• • • • 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • 
• 
• • • • 
• • 
ø 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 

Prima letkogende gule Ærter 
Flækkeærter 

til Konfirmationen 34,50. 

Mindre Størr. i Jakkesæt koster 
kun 27,50 — det er vel nok 
billigt, og saa er Tøjet godt. 

Saa har vi Matrosfacon i fin, svær 
Serges — kun 25,50 for stor Nr 7. 

Som De ser meget smaa Priser. 

Alt det øvrige .1 ilbehør: 
Skjorter, Slips, Sokker, Seler m. v. 
har vi til ganske lave Priser i stort 

Udvalg — alt nyt og fikst. 

Nydelige Ungpigefrakker 
fra 24,.'0 

Hvide og kulørte Kjoler overor- 
dentligt billig Fikst Undertøj 

og Strømper til smaa nye Priser. 

Desuden et charmerende Udvalg 
i Konfirmandgaver, 

Tasker, Tørklædet, Kravesæt, 
Lommetørklæder, Filegrammer, 
Handsker ni. m, i fikse Æsker. 

Smukke Gaveetuis til Drenge. 

hele Victorieærter 
Brune Bønner, grønne Linser 

Tørrede rusiske Ærter. 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
e 
• 
• 
• 
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• Originale 

SH011idlildsumasiduer 

hjertelig gak 
for udvist Opmærksomhed . ved 
vort Bryllup. 

Esther og Gunnar Petersen. 

Smaaborns-Skolen 
fortsættes 1. April hos Karen Pe-
dersen, Vestergade, Hasle. 

Medhjælper 
(16-18 Aar) søges 1. Maj. 

LI. Haliegaard, Olsker. 

En Karl 
søges 1. Maj paa Baadstadgaard, 

Rø. 

En Pige, 
18 Aar, Sjællænder, ønsker Plads 
1. Maj i Rø eller Klemensker. 

Henv. til Holger Kofoed 
ved Lyngholt. 

1416 Rars Dreng 
kan faa Plads 1. Maj. 

Ovesen, Bøgeskoven, Rø. 
Samme Sted er en Gylte tilsalg  

2 flinke Piger 
søges til 1. Maj, den ene maa del-
tage i Malkning. 

Hrogaard pr. Allinge. 

Ung Pige, 
ca. 15 Aar, søges til Iste Maj. 

Dr. Thor», Klemens. 
• AMe.1 

En Dreng, 
14 —16 Aar, søges 1. Maj 

Tlf. 62. Kaggaard, Rutsker. 

En flid Anden-barl 
kan faa Plads til i. Maj 

t. Iyregaard, Olsker. 

Ell pulidelio Mgilljdper 
og en 14-16-aars Dreug• samt 
en Page, der kan malke, kan faa 
Plads til 1. Maj paa 

Ingemarimgaard ved Hasle. 

Anden Karl 
søges til 1. Maj 

Riis, Kjøllergaard, Rø. 

Gaaseæg til Salg. 
Daggamle Kyllinger 8. April. 

Offergaard, Rø. 

Rosenkartoiler 
til Salg. Vesterdahl, Olsker. 

100 Tdr. kartofler 

Xiosken, 211inge. 
Stort Udvalg i Konfirmations-Telegrammer. 

Skrives og udbringes gratis. 
Et Parti gode Cigarer sælges billigt. -- 50 Stk. 6,00. 

Cerutter 	100 Stk. 6,00. (Sendes overalt. 
Pænt Udvalg i Konfirmationsgaver. 

Bryde Rasmussen. 

2e 1 4:(29e 
~411 
4/saile paa 

40 pc/ 

Dersom 
Rodfrugtavlen skal 

lønnende og give det 

Udbytte. 

blive 

fulde 

Ungsvin 
i Alder fra 2-4 Maaneder — kun 
fra sunde Besætninger — ønskes 
til Købs straks. 

En reel linieender eller Rus-
serhest købes. 

Frederiksen, Allinge. 
Tlf. 25. 

Henkogte grønne Ærter 

i 1/1 	4  / 1/2  1, kg  Daaser. 
Fine og  niellemfine, ere meget 

nedsatte i Prisen. 
Asparges til Stuvning  og  Slik-

asparges. Snittebønner — Perle- 
bønner, Voksbønner — Spinat — 

Carotter et e ogsaa billigere. 
Husholdningsærter i 	1/2  kg  Ds. 

Blandede Grøntsager til Salater 
i 1/2  og 1/4  kg  

teglar, ,Z‘ 
 Ds. 

Marsk Thig Harver, 5 br. 
Radsaamawkiner, forsk. Stør-
relser sælges billigt og  paa gode 
Betalingsbetingelser. 

4. Larsen, Gudhjem. 

Rosenkartofler 
er til Salg. 

Schou, Hammershus. 

•■•11.101.,(••••■•••■■••• —..Nail■••■••■■••ible•-■••• 

Hvedehalm 
er til Salg  mod Kontant paa 

Broddegasard Ro. 

Servanter 
- med og  uden Marmorplade - er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 

gennem de hettiske Tavler vinder histo-
risk Realitet, der overraskende aabner 
os Billedet af et hidtil ukendt, ganske 
tidligt mægtigt Rige. om hvilket flere 
Oplysninger kan ventes, der mulig gan-
ske vil revolutionere vor Viden om Be-
grebet den græske Kultur, som paa saa 
mange Omraader er Begyndelsen til al 
senere Kultur. 

I videnskabelige Kredse har Dr. For-
rers Arbejde vakt den største Opsigt, og 
man venter mecl Spænding dets Fortsæt-
telse og eventuelt nye, overraskende Re-
sultater. 

Allinge-Sandvig 
Syge- og 

afholdt sin aarlige Generalforsam-

af Tillidsmænd — Hjemmesyge-

ter Aflæggelse og  Oplæsning god-

ling  d. 14. Marts med Dagsordenen: 

kendt af Forsamlingen. 

Th. Jørgensen, Sandvig genvalgtes. 

Beretning  — Regnskabet — Valg  

genvalgtes. -- Valg af 2 Besty-

Suppleanter. Politibetj. Mauritsen, 
Snedkerm. J. Mortensen, Nyvalg. 

af Revisorer. Gasværkhest. Kofoed 
genvalgtes. 	Suppleant Kontorist 

relsesmedlemmer, Snedkermester 

Transen Holm. 

Pensionatejer Th. Hammer. Valg  

Begravelses-Kasse 

Beretning  og  Regnskab blev ef- 

Valg  af Formand. — P. Holm 

pleje — Eventuelt. 

Medlemsantal 1/1  1929 
302 Mænd. 401 Kvinder. 

do. 31/12 1929 303 M. 383 Kv. 
i Aaret er optaget 20 M. 27 Kv. 

— er tilflyttet 30 — 50 — 
Fraflyttede 	40 — 50 - 
Døde 	 3 — 5 — 
Slettede for Gæld 6 — 6 —

1 Mand og  6 Kvinder oppebæ- 
rer Invaliderente. 10 Medlemmer 
har modtaget Hjælp til Kontingent 
i Henhold til § 13. 

Der er udbetalt Begravelseshjælp 
til 9 Porsoner med ialt 1125 Kr. 

I Aarets Løb har der været sy-
gemeldt 
29 Mænd 	med 1406 Sygedage 
42 Kvinder — 2820 	- 
4 Børn (Sygehus)  344 	- 

lait 4570 Sygedage 

Regnskabet for 1929. 
Indtægt: 

Kassebeholdning  Vi  •29 	830,23 
Kontingenter 	 13729,25 
Indskud, Vedtægter 	100,55 
Statstilskud 1929 	3549,00 
Kommunetilskud 	500,00 
Hævet i Sparekasse 

og  andre Indtægter 10722,20 
lait 29431,23 

Udgift: 
Sygepenge. 

Sygdom i Hjemmet 2514,80 
437,80 — paa Sygehus 

Barselshjælp 
	

440,00 
Distriktets Sygehus 
	

1633,00 
Andre Sygehuse 
	

112,50 
533,20 Sanatoriet 	

6532,20 Alm. Lægehjælp 	
56,66 Speciallæger 	

286,00 Tandlæger 	
1896,39 Medicin 

Bind og  Bandager 
	

71,59 
935,77 Løn til Fm. Kass. Opkr. 167,65 

Tryksager, Porto, Ann. 
Rejser og  Møder 	 72,50 
Kontingent til Centralf. 	98,55 
Indsat i Sparekassen 	12411,77 
Genforsikring, Sanatoriet 	17,76 
Kassebeholdning  31/12 -29 1213,04  

Talt 29431,23 

Formue 1/1  -29 	13094,70 
do. 31/i2  -29 	16818,27 

Fremgang  3123,53 

Invalidepr. i 1929. 
Kassebeholdning  1/1  -29 
Præmier 
Hævet og  Forskud 
	2690,37 

1800,00  

543,10 

Talt 5033,47 

4529,50 Udbetalt Renter -29 
Sparekassen 
	

300,00 
Andre Udgifter 
	

135,51 
-29  68,46  Kassebeholdning  31/ /2 

 !alt 5033,47 
Begravelseskassen. 
Kassebeholdning  1/1  -29 	161,48 
Kontingent 	 1448,00 
Indskud og  Renter 	51,18 
Refunderet Begravelseshj.  900,00  

Talt 2561,26 

Begravelseshjælp, 6 Pers. 900,00 
Præmie til Genforsikring  1270,65 
Andre Udgifter 	 r36,53 
Kassebeholdning  31/12  -29  254,08  

talt 2561,26  

—0— 
1 næste Uge vil Landbrugets 

Konsulent Brandt, Nylars tillige 
med Kvægbrugets Konsulent K. 
Jensen Rønne komme til Stede ved 
et Møde i Olsker Forsamlingshus. 
Kons. Brandt vil indlede med et 
Foredrag  om Foraaret: Jordens 
Behandling  og  Tilsaaning, og  Kons. 
Jensen vil holde et indledende 
Foredrag  om Kvæget og  særlig  
dets Fodring  i den kommende 
vanskelige Overgang  fra Vinter til 
Sommerfodring. Efter de indle-
dende Foredrag  vil der blive Lej 
lighed til en større Diskussion, 
hvilket anses som Hovedpunktet 
ved dette Møde, for at den enkelte 
kan faa de Spørgsmaal besvarede 
som angaar disse to, man kan vel 
nok kalde det, de vigtigste Ting  
for Landmanden. Da det er af 
særlig  stor Betydning  at ogsaa 
den yngre Arbejdskraft er indfor-
staaet med disse Forhold, vil der 
.ikkert kunne møde-mange unge 
Mænd frem til dette oplysende 
Møde. Diskussionen vil iøvrigt 
kunne omfatte ethvert Spørgsmaal 
vedrørende Landbruget og  Kvæg-
bruget, .som de to Konsulenter 
ønsker at gøre et Arbejde for, da 
der trods Udviklingens Fremgang  
stadig  er nye Fremskridt og  Mu-
ligheder, som man altsaa her kan 
faa oplyst, hvorfor det er Konsu-
lenternes Ønske, at alle Landbrugs-
interreserede vil møde og  deltage 
i Forhandlingen nu inden Teorier 
i Foraaret og  Sommer udføres i 
nier eller mindre heldig  Praksis. 

C K. — 0 J. 

Allinge-Sandvig Kommunes 
Skatteprocent 

vil efter sikkert Forlydende blive 
nedsat til 18 pCt. ele Kirkeskat. 

Vi skal i næste Nr. af Nord-
bornholm gøre et Uddrag  af Skat-
telisten. 

KirKe 
Faste-Gudstjeneste Torsdag  Af-

ten (3 April) Kl. 7,30. Provst 
Rhode, Klemens taler. 

„Med Kajak gennem Europa" 
udgaar denne Uge 



Mejeriet 
„k ajhjerggaard" 
Ærede Kunder gøres opmærk-

som paa, at den Mælk og Fløde, 
som sælges fra Mejeriets Vogne 
og Udsalg er taget fra Besætnin-
ger, der har bestaaet Tuberkulin-
prøven. 

Rø 
De resterende Skatter og Afgifter 

til Rø Kommune, for hvilke 
der er foretaget Udpantning, skal 
fridbetales til Sogneraadsformanden 
inden d. 15. April 1930 I modsat 
Fald vil de udpantede Løsøregen-
stande blive afhentede og de faste 
Ejendomme, hvori der er foretaget 
Udpantning, forlangte bortsolgte 
ved Tvangsauktion. 

sogneraadet. 

Ra Alhohistoreoing 
afholder Møde paa Bendtsens Sal 
den 29. ds. Kl. 7,30 med humo-
ristisk Oplæsning af Hr. Lindholm, 
Rønne. - Derefter Bortsalg. 

Alle er velkomne. 

A/S 

Forsilifiliqsh Hammershus" 
afholder ord. Generalforsamling 

paa Forsamlingshuset TIRSDAG 
d. 1. April Kl. 7,30. 

Filemlyrelmein. 

En 14-16 Ilars Dreng 
kan faa Plads 1 Maj 

Tlf. Gudhj. 97 u. M. Mogensen. 

En ung Pige, 
14 -16 Aar, kan faa Plads 1 eller 
15. Maj. 

Viggo Steffensen, 
Tlf. 55. 	Strandvejen, Allinge. 

Husbestyrerinde 
søges til April eller Maj 

Harald Olsen, 
Tuehuset, Olsker. 
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Cigarer, Cigarretter 
Røgtobakker. 

J. B, Larsen, Allinge, 

Klipfisk 
bedst og billigst. 

3. X. oeursen, Øllinge 

Ny norsk Sild 
meget fin Vare. 

J. B. Larsen. 
Kaalrabi 

er til Salg hos 

A. Jacobsen, Granhaab, Olsker. 

En bødekvie, 
en af 4 GYLTER samt GAASE-
ÆG er til Salg. 

Fredshvile. Tlf. ndr. 46 x. 

staar til 
1110081011 111111 ■ IA 	Afbenyttelse. 

Store Lærkegaard. 

En Dreng, 
15-16 Aar kan faa Plads som 
Andenkarl til 1. Maj 

Smedegaard, Rø. 

Gaaseæg til Salg 
Gammel Skovgaard, Olsker. 

Fordbil. 
Den afdøde Kapt. Joh. C. Koe-

foed forhen tilhørende Fordbil er 
billig til Salg straks ved Henven-

til 
Sparekasseassistent Koefoed, 

T;f, Rønne 20. 

Ægte bornholmsk 

Bihonning 
af allerfineste Kvalitet faas i 

4?rodufiten. 

Tillaved Oliemaling 
i 	()g V2  kg Daaser føres kun 
i bedste Kvaliteter. 

14 taljen, *Ilinge. 

NITROPHOSKA iG. 
indenoilder 161,'/. Kvælstof, 16'1. 	Fosforsyre og 211- /, 

Bedste og billigste Fuldgødning. 

Næringsstofferne købes i Nitrophoska 1G billigere end . de 
usammensatte Gødninger, og da 2 Sække Nitrophoska IG svarer 
til 5 Sække almindelig Kunstgødning spares Fragt og Arbejde. 

Indgiv Bestilling i god Tid. 

Faas hos alle 
vore Forhandlere. DET DANSKE GØDNINGS-KOMPAGNI. 

Køb Konfirmations=Urei 
Conrad Hansen, 

Telefon 140. Urmager og Guldsmed, Allinge, 

Chili:Sals geler, Kalksalpeter, 
Svovlsur Amoniak, Nitrophoska, 

40p Cl. Kaligødning. 18 pet.Superfosfal 
er paa Lager og udleveres gerne snarest muligt. 

Nordlandets Hand&sht4. 

Meget smuk, tysk Kærnehavre 
er paa Lager og sælges billigt. - Ved Køb -af hele Læs (pr. Kontant) 

har vi en extra Pris. 
Gode Kvaliteter af bornholmske Sædvarer: 

Huede, Byg, Blandsæd og Havre 
sælges til nye, rimelige Priser - dog helst Tøndevis og Netto. 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Konfirmations:Salmebogen hos os. 
Lave Priser. Navn gratis. Stort, nyt Udvalg i Telegrammer. 
Konfirmations-Gaver i stort Udvalg. 

Papirhandelen ved Skolen, Allinge. 

11111111~110011111~ 

1 Landboere! Se her! 
Alt grovere Malerarbejde samt 

Opsætning af Tapet og Kalkning 
udføres billigt. 

J. Dam, Granli, Olsker. 

111111111~11211111111111:111101~10~0 

Ro. 
Dampvaskeriets Ind- og Udlevering 

er hos 

Hr. Købm. Hansen, Røbro. 
Alt til Vaskeriets Priser. 

Hurtigste og smukkeste Levering. 

1111•11.11111111111111~1~21111~011111111111111 

Gaa tii Auktions- 
Partivareforretningen, 
Allinge og køb Deres MØBLER 

- brugte tages i Bytte 
POLSTRING af Møbler udføres. 

En ikke for stor 

Rugemaskine 
ønskes til Leje eller paa Prøve. 
Let at regulere og nem at passe 

Store Hallegaard pr. Tein. 

I Lamers lladioloolNer 	Brugt Disk, 
som ny. Længde 2,30 m med 18 

er billig til Salg. 	 Skuffer, sælges 

0. Hermansen, 	Auktions-Partivareforretningen, 
„Kraks Minde", Ruts pr. Hasle. 	 Allinge. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

Store Lærkegaard. 

En flink Medhjælper 
kan faa Plads til 1. Maj paa 

Dyndegaard, Rutsker. 

En flink Fodermester 
kan faa Plads til 1. Maj 

Vester Bedegabgaard, Klemens. 

En 14.16 Ilars Dreng 
kan 1. Maj faa Plads 

Skovgaard, Rutsker. 

En Fodermester 
og en Anden-Karl kan faa Plads 
1. Maj paa 

Bondegaard, Rø. 

Plads søges III 1. Plaj. 
En ung Pige, 16 Aar, til Hjælp 

ved indv. Gerning og Madlavning 

Chr. Stenberg. Tlf. Allinge 130 y. 

En Pige 
kan faa Plads til I. Maj. 

Mortingegaard, Ro. 

Husk at købe Kaffen i Produkten! 

Ai 12s1- og Kredurkorsei 
samt Svinekørsel liver Torsdag 
Formiddag. Bestillinger modtages. 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engel', Tein. 

En god Gylte 
samt nogle 4 Ugers Grise sælges 

J. Mogensen, Nygaard, Rø. 

Kartofler 111 Salg 
Hans Petersen, 

Margrethelyst pr. Rø. 

Roer til Salg 
En Gylte til Fedning købes paa 

Tlf. 73. 	Tornegaard, Rutsker. 

Et lille Parti Spegesild 
er til Salg. 	Chr. Wang. 
Tlf. Hasle 21. 	Helligpeder. 

4=Ugers Grise 
til Salg pr. Kontant. 

Avlsbr. Andr. Kofond, 
Sandvig. 

2 sødekvier 
er til Salg paa 

Knarreganrd, Rutsker. 

En Karl 
samt en yngre Fodermester søges 
til 1. Maj 

Hojegaard, Klemens. 

En Pige, 
der vil malke, kan faa Plads 1. Maj 

Ludvig Hansen, 
Bækkevang, Klemens. 
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En Pige, 15-1:i Aar 
kan faa Plads 15. Maj 

Vang Bageri. 

En 1416 Ilars Dreng 
søm-  vil ;;alke kan fag! Plads 1. Maj 

Præstegaard, Rutsker. 

Nylig konfirm. Dreng 
kan faa Plads straks eller 1. Maj. 

Kofoed., Hjellergaard, Ruts. 

En Pige, 14-15 Aar, 
som kan ligge hjemme, kan faa 
PI;Jds 1. Maj. 

Hasle Savværk. 

Landbrugsmøde. 
Planteavlskonsulent Brandt  og 

Kvægavlskonsulent Jensen holder 
Foredrag i Olsker Forsamlings-
hus Onsdag den 2. April Kl. 6,30. 
Saavel inden- som udensognsbo-
ende er velkomne. 

Paa Husmands- og Landhof. Vegne 

Chl. hjul ter Ole Jensen. 

(fisker 
At Sogneraadet har anbefalet 

Bevilling til Konditori uden 
Ret til Udskænkning af stærke 
Drikke for Hr. Math. Da hl, Sand-
kaas, meddeles herved i Henhold 
til Beværterlovens § 16. 

Den 28. Marts 1930. 
P. S. V. 
Jana* Hanmen. 

Olsker 
Ved Husmandsforeningens Bortlod-

ning blev de ikke afhentede Genstande 
Dukken vundet paa rod Seddel Nr.073 
og Sættet paa biaa Seddel Nr. 53 

Genstandene kan afhentes hos For-
manden. 

Sigieriek 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tir 3S 

„Averter i Nordbornholm"! 

Bestillingslisterne over 

Markfrø & Saasæd 
bedes venligst indsendt 

snarest muligt. 

Nordlandels llandelS1111S, 
Friskbrændt 

Poriland Cement 
er paa Lager til billigste Dagspris. 

Ved Køb af 10 Sække 
og større Partier har vi en særlig 

billig Pris. 

Nordlandets Hadolsbus.  
Bornholms 

Spare- og haanekasses 
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 	- 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagter m. Phillipsen. Sa ndvig. 

Nye Vogne i smukke Farver og 
moderne Faconer er hjemkommet 
og sælges til meget rimelige Priser. 

Klapvogne 
med og uden Kalesche, 

Gummiringe og Reservedele til, 
haves paa Lager 

eller fremskaffes hurtigt. 

Løbehjul og Legevogne, 
Dukkevogne og Barnestole, Gynger 

og Vugger anbefales. 

J. e. gfolm. 

31(reri 
Optuendniugsbra.nde altid paa 

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

Banevogne. 	Cluserege Lerror og Krybbor 
sælges til billige Priser 

og med stor Rabat pr. Kontant 



Find 
de 

sammen- 
flettede 

Ord! 

.1)e meNerende 
anmodes høfligaL om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Møllers Bogbinderi  
TIL 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfellbenstakeret Sovevffirelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny IVIebelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Ny friskbrændt Cement 
er paa Lager til billigste Pris 

Produliten. 
Tømmer og Brædder 

er paa Lager i alle Længder og Tykkelser. 
Fine Gulvbrædder og turre Udskudsbrædder. 

Vore Brædder er taget ind fra Stabler sidste Sommer saa de er 
tørre. Prisen er billig og vi giver Rabat pr. kontant. 

Produkten. 
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Xvorfor kafe fryfisager 
gndpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzkas 2ogtryRkeri, 
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. 

Til Konfirmationen 
anbefales et stort Udvalg i 

Hvide Kjoler 	fra 10,50. 	Nye Frakker 	fra 17,50 
Hvide Kjolestoffer fra 1,95. 	Matroshabitter 	fra 19,50 
Jakkehabitter 32,50. 	Alt i Undertøj til Piger og Drenge. 

7a. e, 61sen, 	.71f. 100. 
Messens Ene-Udsalg. 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

Sliaereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud - Raftolofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 
MED RANSEL PAA RYGGEN 	 39 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

En.?.ste direkte Ruter fra 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 

Canada umiddn.:'e art efter Ankomsten. AIM• Oplysninger fra Passager • 
A fd elin g en, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hus• 

8ogtr. Rieffee, Rønne, Vlogtr. fflornitåfn, 9/qø, 	bt). 13eterjen, C-panefe, 
93ogtr. 	Wiornitga, Iflinge, 	otograj 93ergigigen, inte. 

Spaadommen. 
—0— 

- Døden skal træffe Dem mellem 
Deres 34. og 35. Aar og ved en Kvindes 
Haand. 

Den, der talte, var en mørk orientalsk 
Astrolog, som sad ved et Bord i et rigt 
udstyret Værelse. Et svagt Lys faldt paa 
Basil Grevens Ansigt. 

– Ved en Kvindes Haand ? gentog 
Basii og blev ligbleg. Er det det, De læ-
ser i Stjernerne om mig og min Skæbue? 

– Ja, og De kan tage hvilke Forholds-
regler, De vil, De vil alligevel dø for 
Kvindehaand, naar Tiden er inde. 

Basil Greve forsøgte at sige noget, men 
Ordene sad ham fast i Halsen. Han 
slængte et Par Guldstykker paa Bordet 
og forlod stærkt rystet Værelset. lian tro-
ede fuldt og fast paa Spaadommen. 

Nogle Dage senere læste han i en Avis: 
„Den lille Ø San Paulo i Stillehavet er 
til Salg. øen er et jordisk Paradis, og 
er Idealet for en Millionær, der ønsker 
at leve i Fred og Ro. Man henvender 
sig. ." 

– Jeg køber Øen, sagde Basil for sig 
selv. Der vil jeg bo, til jeg er over de 
35 Aar, og ingen Kvinde skal faa Lov 
til at opholde sig paa Øen. 

– – – 
Seks Uger senere landede Basil paa 

sin Ø sammen med et halvt Dusin Mænd, 
der skulde være hans Tjenere og Vagt. 

En Nat blev han vækket af et let Slag 
paa Skuldrene. Det var Vagten. 

– Undskyl, sagde denne, men der er 
en Skibsbaad, der signalerer efter Hjælp, 
og jeg kommer for at spørge, om vi maa 
tage Folkene i Land. 

Ja, men kun paa den Betingelse, at 
der ingen Kvinde er blandt dem. Er det 
kun Mænd, saa hjælp dem, ellrs lad 
dem fare, hvorhen de vil . . . 

Da Baaden nærmede sig, saa Basil, at 
der var fire Mænd og en Yngling i den. 
Han gav Ordre til at give dem Mad og 
Drikke ... Ynglingen var bevidstløs end-
nu efter Anstrengelserne . . saa slog han 
Øjnene op . . . han udstødte et lavt Skrig 
af Skræk og Forbavselse, da han saa ind 
i Basils Blik. Og saa gik Basil tilbage 
til sit Soveværelse. 

Jeg synes, jeg har set den Ynglings 
Øjne for, mumlede han, engang for længe 
siden, men hvor, ved jeg ikke . . . 

Den Nat sov Basil ikke meget .. Ende-
lig faldt han i en let Savn, der var drøm-
mefyldt. Han drømte, at han atter var i 
England og vandrede over Devens Mar-
ker sammen med lille May Treutham. 
I Drømmen kunde han ikke frigøre sig 
for den Følelse og Skam, der nagede 
ham over den Maade, paa hvilken han 
havde behandlet den unge Pige, som 
havde elsket, tilbedt og stolet paa ham. 
Han vaagnede, badet i kold Sved . . . 
Hvad var det for Skridt udenfor Værel-
set ? Det var svævende, lette Skridt, sik-
kert ikke en Mands. 

En mørk Skikkelse glider frem mod 
Basils Seng. Det er den unge Sømand 
fra den skibbrudne Baad. 

Hvad vil De mig her paa denne Tid 
af Dagen? spurgte Basil skælvende. Med 
hvilken Ret kommer De her? 

Den unge Sømand saa paa ham med 
øjne, der gnistrede. 

Med Gengældelsens Ret, svarede han. 
Hvad mener De ? spurgte Basil. Hvil-

ken Uret har jeg begaaet mod Dem ? 
Husker De, spurgte Ynglingen, husker 

De den unge Pige, som stolede paa Dem, 
hvis Kærlighed De gengældte med at be-
drage og forlade hende? Husker De den 
Pige ? Denne Kvinde svor Hævn. Hun 
svor at ville gennemsøge den ganske 
Verden, til hun fandt den Mand, som 
havde kastet den mørke Skygge over 
hendes Liv. 

Det er alt sammen meget rørende, 
min unge Ven, men jeg forstaar ikke, 
hvad det kommer Dem ved. Er De 
maliske hendes Broder eller Kæreste ? 

Nej, ingen af Delene . . Men hvis 
den nnge Plge nu var gaaet ombord i 
et Skib, bestemt for Stillehavets Kyster, 
for at . 

Rædsel greb Basil. Sveddraaber rullede 
ned over hans Pande. 

Tænk, om Skibet strandede . , . at 
hun gik i Baaden . at den landede ved 
en lille ø, hvor hun fandt sin fordoms 
Elskede . . . tænk, hvad der vilde ske, 
om den formodede unge Sømand her er 
en forklædt Kvinde . . . . 

I samme Øjeblik rullede hendes Haar 
ned ad hendes Ryg ; han forstod alt. 

May Treutham! hviskede han. 
Ja, hende, der svor at ville hævne, og 

som holder sin Ed. 
Og mens hun talte, blinkede en Kniv 

i Maaneskinnet. . . 

Køb KonfirmationsAaverne hos 
Conrad Hansen, Allinge 

Tlf. 140 	Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 
Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

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". 

Spis Frugtgrød. - Nye Priser] 
Tørrede Abrikoser, 	extra Kvalitet 

blandede Frugter do. 
85-95 Øre 
70-80 

mkreell. Fersken 	do. 75 
Ring Æbler 	do. 90 
Kompot Æbler Firkanter 110 
Californ. Blommer, store 60-70 
tyrkiske 	do. uden Sten 30-60 
Illasketel Rosi ner, store, løse 50-60 

du. 	smaa, løse 40 
store, gode ligner 	30-45 

Alle Priser er pr. Halvkilo. 

Nordlandets Handelshus. 

Lamper er hoifiare! 
„Arlita" „Argo" „Argenta." 

er meget smukke af Form, prima Kvalitet, sælges til faste, lave Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNiiTOBERI & BASIKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Nye Grammofoner 
(Kuffert) fra 65 Kr. og Plader 
fra 2,50 Kr. er igen paa Lager hos 
MarcKmann, Tlf. Hasle 90. 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 

Allinge.9reglmerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
T1f. 127. 

Nedenstaaende Opgave løses, idet Anton SO011eShelorreiniog 
man i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
01:d danner Begyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr, 49, 

Indleveringssted i den nye Mode-
og Broderiforretning, Hasle. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

0 I. erre it‘m, g forer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form 

Koloed & Mortensen 
Bytgeffirretning 

Avertft i „Nordbornholm"! 

1-4. 
4-7. 
5-8. 

7-13. 
11-17. 
16-20. 
19-22. 
21-27. 
25-28. 
27-31. 
30-35. 

Giver Koen os. 
Grene. 
Til Blomster. 
Landsdel i Afrika. 
Skib med to Master. 
Kjoletøj 
Uddød Kæmpefugl. 
By i Sibirien. 
Tager vi paa Fødderne. 
Kæmpefigur. 
Italiensk Restaurant. 

Chr. Sanne, Allinge. 
Farveri og Tajrensning. 

C. SCHLEISNER, København. 

Tit Allinge 69 --(-4IC 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Fin, r- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Løsning 
af de 

sammen- 
flettede 

Ord! 

-; Tlf. All. 77 Tlf, All. 79 


