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SydhavsEventyr
Alvin Holms Venner havde advaret ham imod at tage til Sydhavet, men han tog alligevel Chancen.
Han havde regnet ud, at det
vilde koste ham syv Aar at arbejde her for at tjene saa meget,
at han kunde købe en lille Gaard
derhjemme, og det vår det Maal,
der lokkede ham. Det var bedre
end at løbe fattig rundt i New
York, hvor han til Tider havde
maattet sove paa Subwayernes
Trapper og levet af .at stjæle Morgenbrød og Mælk ved fremmede
Folks Døre.
Inderen Mr. Sing havde taget
Holm i sin Tjeneste, og havde efterhaanden faaet Tillid til ham.
Han drak med stor Maade, røg
aldrig og talte ingen overflødige
Ord. Den hvide Herre blev overalt behandlet med den største Respekt.
Der var kun et Menneske paa
Øen Valua, der bo ad ham, saa
hans Selvbeherskelse blev sat paa
Prøve. Nang Narong, hans Chefs
svttenaarige Datter, gjorde sig lystig over hans havblaa øjne, der
hang ved hende i haabløs Kærlighed. Hvad angik denne hvide
Mand med det lyse Haar hende?
Hun tog med Kanakkerne ud paa
det grønligt lysende Hav i maaneklare Nætter og saa paa de slanke,
brune Legemer, naar de svang
deres Spyd og fangede Fisk og
Havets andre mærkelige Dyr.
Holm standsede da ofte midt i
sit Arbejde og følte fysisk Smerte
som af Knive, der flaaede i hans
Bryst. Han saa ingen Udvej, men
som den stærke Mand, han var,
bekæmpede han den bitre Virkelighed uden at henfalde til Whisky
eller Opium,
Den gamle Inder saa, hvad der
foregik i ham.
— Vælg en af Mulatpigerne,
nede ved Stranden, de er kønnere
efter europæiske Begreber og ikke
besværlige, sagde han en Dag køligt og sagligt. Men Holm rystede
blot paa Hovedet.
Nang Marang arbejdede med i
sin Faders Forretning. Mr. Sing
drev stor Kysthandel med Levnedsmidler og Stoffer, som han
tuskede sig til for de Perler, som
han fremelskede paa sine egne
Muslingebanker.
Tiden gik.
En Dag sendte han Bud efter
Holm paa et usædvanligt Tidspunkt.
— Mr. Holm, sagde Inderen og
forsøgte at skjule sin Ophidselse,

hans Stemme rystede. — Vil De
gøre mig en stor Tjeneste?
Holm saa forbavset paa sin Chef.
Vel havde Mr. Sing altid været
yderst høflig imod ham, men dette
lød næsten underdanigt,
— Jeg staar ganske til Deres
Tjeneste.
Tag en Djunke og sejl endnu i
Aften til Suibay. Hent Nang Marong og bring hende hertil, uden
at nogen mærker det.
Inderen iagttog spændt Europæerens Ansigtstræk, i hvilke den
gamle Vismand læste som i en
aaben Bog. Holm stod stadig afventende og tænkte, det var en
underlig Bøn.
Suibay Iaa omtrent seks Timers
Rejse fra Valua, og Nang Marong
var rejst derhen som saa ofte før
for at arbejde paa Faderens Filialkontor. Hvad var det, der nu
pludselig fik Inderen til at hente
hende tilbage næsten med Magt
og med saa stor Hemmelighedsfuldhed ?
— Mr. Holm, De har nu været
hos mig i over tre Aar.
Ja, Mr. Sing, og jeg har arbejdet --- Ja, De har arbejdet godt —
og De elsker min Datter — ikke
sandt ?
Det var aldrig før blevet udtalt
saa klart. Holm følte det som et
Piskeslag og tav.
Inderen gik tæt hen til håm.
— Holm, jeg ved at De elsker
min Datter, og at hun tilbageviser
Deres Kærlighed. Jeg ved ogsaa,
at det maa saare en hvid Mands
Stolthed, og jeg forstaar at Deres
Hjerte lider — og dog, og maaske netop derfor, hent min lille
Pige, bring Nang Marong tilbage
saa .hurtigt som muligt til mig.
Opgaven er farlig, der er udbrudt
Pest paa Suribay.
Holm stod ubevægelig.
— Holm I mine Guder vil føre
Deres Skridt. Det er mindre Pesten, jeg frygter, end Massemorderne, Vanviddet, som uvægerlig
vil bryde ud, naar Befolkningen
mærker den Fare, de svæver i.
Forstaar De mig nu. Det er den
hvide Mands Ro og Autoritet, jeg
har Brug for, og den Respekt, der
følger med hans Revolver. — Og
glem ikke, Holm, mine Guder vil
være Deres Ledestjerne.
Holm nikkede kun. Saa gik han
ned til Stranden og lod Djunken
gøre klar. Med nogle Indfødte gik
han ombord i det smalle Fartøj
og sejlede bort.

- og nu er det Foraar i Danmark
Undervejs tænkte han det hele
igennem_
Inderen havde vel faaet Underretningen saa tidligt, at der endnu
ikke var sket Nang Marong noget,
og i saa Fald var Skæbnen ham
god. — Hans Hjerte fyldtes med
Glæde. I Aarevis var der blevet
traadt paa ham. Han var blevet
jaget fra Kontinent til Kontinent
som en Vagabond, for til sidst at
tage Tjeneste hos en farvet, hvis
Datter havde plaget ham mere end
nogen anden. Og nu havde Skæbnen spillet hende i hans Magt.
Nu skulde der handles, medens
Chancen var der, og Nang Marong skulde tvinges til at gifte sig ,
med ham.
Skulde han tage tilbage til Valua og godvillig udlevere Nang
Marong til hendes Fader, aldrig.
Holm lo. Inderen vilde ikke engang indvillige i et Giftermaal.
Den gamle talte kun saa roligt
om dette, indtil han havde hende
frelst i sine Hænder.
Holm vidste, hvad han vilde.
Nang Marong skulde bortføres til
Kap Hunt, hvor de hollandske
Dampere lægger til, og enten sejlede han til Europa eller Videre kom han ikke, I Horisonten saa han vældige Flammer,
der voksede med rivende Hast.
De Indfødte i Baaden forklarede ham, da de kom nærmere,
at det var Bazargaden langs Kysten, der brændte.
Holm bed sine Læber tilblods.
Kom han for sent ? Han trak sin
Revolver. Mellem Flammerne saa
han allerede fortvivlede og gestikulerende Skikkelser, som grebne
af Vanvid. Holm lod Djunken fortøje ved en Klippe, saa sprang
han i Vandet, og med den højt
hævede Browning arbejdede han
sig gennem Sandet op paa Stranden.
Gennem Flammerne trængte de
vanvittiges Sang og Hylen ud til
ham. Han saa en Flok halvnøgne
Indfødte, der var ved at brænde

nye Huse af ; de var grebne af
religiøst Vanvid og vilde udrydde
Pesten med Ild og Sværd.
En
kæmpemæssig Malaj, der kom
springende med sin vældige Kniv
hævet mod Holm, sank om i en
Bunke brændende Bjælker, truffet
af et Skud i Brystet, — De andre
trak sig tilbage.
Holm styrtede lige hen til den
Bungalow, hvor Nang Marong
plejede at bo. Han var forberedt
paa alt. Men da han naaede derhen, saa han hende staa mellem
de Indfødte og lede og organisere
Isoleringen af de Syge.
Hun saa henrivende ud. Hun

havde knyttet et hvidt Tørklæde
om det mørke Haar, og hendes
sorte, fløjlsbløde Øjne skinnede
fugtigt, da hun saa sin Faders
Hjælper. — Hun læste, hvad han
havde skrevet, men sagde med
Taarer i øjnene;
— Jeg kan ikke forlade de syge
her. Se engang, Mr. Holm, og hun
pegede paa de ulykkelige, der Iaa
der, opsvulmede og blaagrønne.
Holm bed sig i Læberne.
— Jeg giver Dem et Kvarters
Betænkningstid, Nang Marong saa udfører jeg Deres Faders Befaling og tager Dem med Magt,
(Fortsættes Side 4).
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&i Meddelelse
til vore .Ccesere.
Grundet paa de stærkt stigende
Papirpriser og den lange Leveringstid fra Fabrik, ser vi os nu
nødsaget til kun at udsende „Nordbornholm" hver 14. Dag
nemlig hveranden Fredag.
Vi haaber, at Læserne vil se
forstaaende paa den beklagelige
Beslutning, vi har maattet tage.
Vi mener at have handlet i Læsernes og Annoncørernes Interesse,
idet vi ellers var blevet nødt til
at indskrænke Oplaget, hvilket i
al Fald de Læsere, det vilde komme
til at gaa ud over, ikke kunne
være tjent med.
Forhaabentlig kan vi snart igen
gaa over til at udsende Bladet
hver Uge.

_

_

Næste Nummer af Nordbornholm udkommer Fredag
den 10. Maj. — Annoncer og Stof bedes indleveret
inden Onsdag den 8. Kl. 12.
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Postkontoret meddeler
I Anledning af den indskrænkede Toggang gøres Publikum opmærksom paa, at al Post, der ønskes sendt med Damper til København maa være indleveret paa
Postkontoret inden Kl. 16,30.
Tennisklubben
afholder i Henhold til ontsta aende Annonce sin aarlige G,meralforsamling paa Tirsdag.
Tiden er nu inde, da Klubben
paabegynder Træningen, og for
riden er Banen, som har lidt meget ved Isvinteren og de haarde
Storme, ved at blive gjort i Stand.
I Løbet af den allernærmeste Tid
gaar man saa i Gang, og det er
Bestyrelsens Haab, at mange nye
Medlemmer, her tænkes især paa
Begyndere, vil slutte op om den
smukke og meget sunde Idræt.
Der lukkes atter Kl. 20 Lørdag
Ifølge omst. Meddelelse gaar de
Handlende nu atter over til at
lukke normalt — altsaa Kt. 20 om Lørdagen, eftersom ,den paabudte Mørklægning er ændret til
at skulle begynde KI 20.

Jubilæum
økonoma Fru Maren Kofoed
kan den 1. Maj fejre sit 25 Aars
Jubilæum som økonoma paa Allinge Sygehus.
Til Lykke - !
De gæstfri Jomfruer
er Titlen paa Kinos Program i
denne Uge. Det er en czekisk Storfilm, og saaledes en sjælden Gæst
paa vore Højder.
Czekoslovakiet har før overrasket Verden med sin Filmsindustri,
imponeret og bjergtaget den. Det
skete bl. a. med „Ekstase". Men
dette Lands største Filmsbedrift
er uden Tvivl „De gæstfri Jomfruer."
Det er den blodrige, temperamentsfulde Renæssancelid, hvor
den czekiske Adelsmand, Don Juan, Digter, Slagsbroder, Charmeur
og de fattiges og fortryktes mest
retsindige Ven, Niklas Dacicly, levede og gjorde hver Dag til en
begivenhedsrig Roman for samtlige bøhmiske Kvinder.
Det er „Gefion Film -, der har
Æren af at præsentere dette FilmsStorværk paa vore Filmsteatre.
Fredag, Lørdag, Søndag Kl. 20.
Fra Gudhjem
Låurda aa Sønda, denj sjætte
aa sjuene April, hadde Gudhjem
Turistforeninj stor Fæst, vor der
ble opført en go borrinjholms Komedia, „Jemkomsten fraa Amerika"
hed hon. Der va en Dama der i
Bønj, der hadde skrevved na, aa
en anjen Dama hadde terettalajt
na, aa de maa vi savja, di hadde
gjort dorres Sager got; men de
hadde åu vad et Sled og Trøbbel,
aa daa di va åuerhat va di åu
enjhellu metåna aa forgosjada, nu
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trænja di te majed Gudhjemmadyppa for aa komma te Hojl ijæn.
Di Gudhjem Delitanterna hår _ilt
altid vad saa vita te aa spella, aa
nu hadde di terne faad et Pår
stora Lårskjærkebønner te aa jælpa
dom, saa skujled sajtens ble brå,
for de va nonna fæselia Kara te
aa spella Komedia. Værn der va
dænj vilesta te aa spella, ska ja
nok taja me, men vita va di ajle,
le fraa Ola Koffed te Barbro. Sålenj va Au proppenes fujler me
Folk, især om Søndanj, aa ilæl
daa, vor Folk morada dom, aa
ajle va enia om, a sennen Komedia maatte di gjærna komma sne
oftara. Ves der te Sommer kommer Turister ed nok Meninjen, a
di vel opføra pa uda enj Stå, entan paa Slætten æjle i Holkadålenj, de bier nok åu nåd som Turisterna vel synes om, aa kanjed
saa åu gje lid Penja i Kassanj te
Turistforeninjen kanj di vel nok
hå de Behåu.
O. L.

Mørklægningen

1£6

Plasker

som løber paa SilkeStrømper kan samles
op igen, saa Skaden
ikke mere ses.

Propert Arbejde
Præcis Levering
Overkommelige Priser
Træffes bedst
mellem Kl. 17 og 19.
Gurli Rennov Rasmussen
Vestergade 14, St., Allinge

Til Salg

To Senge, lidt Sengetøj, et Vaskebord, en Stol og to Hængelamper.
Storegade 6, Allinge
Ved

K. F. U. og K.s
K.F.U.M.
Bortlodning blev følgende Numre
udtrukne
Akvarel blaa Seddel Nr. 51
Kaffedug rød Seddel Nr. 65
Pude gul Seddel Nr. 76
Gevinsterne kan afhentes hos
Skrædderm. H. P. Hansen, Sandv.

Efter en Henstilling fra Politiet
bringer vi følgende Oplysninger
om de gældende Bestemmelser:
Fodgængere,
der færdes ude efter Mørkets
Frembrud, skal bære et mindst
10 cm bredt, hvidt Armbind
paa Overarmen eller et 5 cm
br. hvidt Hattebind.
I Nødstilfælde kan et Lommetørklæde benyttes, men det
fraraades, da det saa nemt
krølles sammen.

KU118108dlli00
til Haver

CyKlister
skal - ligesom Fodgængere bære Armbind eller Hattebind.
Deres Lygter skal være afblændede med de af dansk
Luftværn godkendte Hætter
-- og Bagskærmen skal være
paamalet en mindst 30 cm
lang, hvid Stribe i Skærmens
Bredde - de saakaldte „Kattehaler", som „Færdselssikkerhed" i sin Tid lancerede
men som langtfra alle Cykler
er forsynede med.

2 flinke Karle

Morhleegningen
skal være effektiv, og det indskærpes, at intet Lysskær maa
kunne ses udefra.
Det er forbudt i Værelser eller paa Gange, der ikke er
afskærmede, at tænde Lyset
_bare et øjeblik". Drej derfor alle Pærer løse saadanne
Steder.
Store Bødestraffe bliver tildelt Overtræderen af ovennævnte Bestemmelser, og Politiet
har faaet Ordrer til at gaa strengt
tilværks mod enhver, der forsynder sig mod Loven.

Nordbornholms

Husmoderhierne
Svineragout.
.100 g Svinesmaakød, Margarine, 50 g Svedsker,
lidt Timian, Salt, Peber, Persille, 3 dl Vand, Jævning, Kulør.
Kødet skæres i mindre Terninger og brunes i
Margarinen. De udblødte Svedsker med det Vand,
de har staaet i Blød i, tilsættes sammen med de
3 dl Vand, Salt og Peber, Timian og Persille, pakkes ind i et Stykke Gaze, det hele smaasteger, til
Opskrift Kødet er mørt, ca. 1-11/,› Time. — Saucen jævnes
Nr. 3.
og smages til.

sælges ogsaa i smaa Kvanta

Nordlandets
Handelshus
•
søges til 1. Maj.
Brogaard pr. Allinge.

En Karl

søges straks.

Hammersholm.

I Gaasefjer, Uld

0111111111011111111111•111~
De al Luftværnet anerkendte

Hætter
til Afblænding at Cyklelygter

og renvaskede

pr. Sth. 35 øre

uldne Klude

Hvide Armbind 18 Øre

købes til højeste Pris

Fritz Reusch
Telefon 5

Fritz Reusch

Allinge

Lad _geres [lej
rense og presse til Pinsen
Hel Habit kun Kr. 2,85.
Kemisk renset 6,75

K. V. Lund, Tein
Søndag Eftermiddag den 28. April er der

Koncert-Dansant
paa Elverhøj-Kroen

Angaaende Turistsæsonen
Ved Bestyrelsesmødet i Onsdags i Nordbornholms Turistforening drøftedes den foreliggende
Situation ni. H. t. Fællesreklamen
og Udsendelsen af en Folder for
Nordbornholm. Vi er blevet anmodet om at meddele de interesserede Hotel- og Pensionatsejere, at der i Løbet af kort Tid
vil blive givet Meddelelse fra
Udvalget for Fællesreklamen om
hvorledes Tanken nu kan gennemføres, idet det vil afhænge
af forskellige Forhold.
Det er vanskeligt i øjeblikket
at taw Stilling til de mange, nye

Problemer, der fremkommer, og
der kan næsten kun disponeres
Ira Dag til Dag. Det er dog Bestyrelsens Haab, at der vil komme en vis Stabilitet i hele Udviklingen, saaledes at Bornholm
trods de vanskelige Tider, alligevel vil kunne være et Fristed
for de mange, der maaske navnlig i Aar trænger til et roligt Ferieophold.
Den paatænkte Reklamefolder
for Nordbornholin. ligger nu færdig udarbejdet, og falder Udvalgets Drøftelser ud til Fordel for
en Indsats, vil den gaa i Trykken.

Prima Okse- og Kalvekød
samt Flæsk til moderate Priser

W. Rømers

Slagterforretning Tlf. 118-136
Varerne

En god stor
Lejlighed
er tilleje 1. Juni.
Produkten

Mindre Lejlighed
til Leje, NB. Brugt Barnevogn
sælges.
Storegade 6, Allinge.

Et 4:Fags Hus
i Strandgade, Hasle, er til Salg.
Rentier K. A. J. Lund,
Sdr. Landevej, Hasle,
Telefon 120

Allinge
Tennisklub
afholder sin aarlige Generalforsamling Tirsdag den
7. Maj, Kl. 20., paa Hotel
Allinge.

Olsker

Det meddeles herved, at Sogneraadet har ansat Kommunekassereren til Skatteopkræver.
Skatten vil herefter blive opkrævet hvert Kvartal. Restancer
fra tør 1. April maa omgaaende
indbetales til Kassereren, da ellers Udpantning og Tilbageholdelse i Løn vil blive foretaget.
Sogneraadet.

bringes.

Nye, smukke Monstre i

Sommerstoffer
Croida Crepe, Vistra Silke og Tobraleo
til billige Priser i

Nordlandets

H andelshus

Se vort Vindue med nye

Gardinstoffer
Moderne Nyheder og blomstrede
i meget stort Udvalg.

Nordlandets Handelshus

Skræderiet i Tein

anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

Axel Jensen

Rensning og Presning samt
Reparationer udføres godt og billigl.
Tøj modtages til kemisk Rensning.
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokker.
Telefon Allinge 106 v

m

Saasæd - Markfrø - Kunstgødning
KØB DET I PRODUKTEN
Kan Dyrene
Dyrtid er Pibetid . • •
1496'
Strømper
tænke~?
Masser af dejlige
Piber i nye Faconer
Se Vinduerne

ir4
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Axel Mauritsen . Kiosken
Iii■ase• mmeramm4>a
•
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De behøver iKKe
at sidde i Mørke

•

•

De kan købe en Spritlampe I Produkten.
Lampen brænder ca. 30 Timer med I I
Sprit og lyser meget kraftigt.

•
•

Produkten
.••••••..... ••••••••••• NOM
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P. Petersens

*

E_J

Byggeforretning & Ligkistelager

{I

Norregade 9 . Tlf. Allinge 69
-,(F.

•1
Ordning af Begravelser foretages
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Fortræffeligt Tilskudsfoder
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0
0
0

Blodkvaegfoder til Køerne.
Blod-Melassefoder til Hestene.
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Nordlandets Handelshus
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Conrad Hansen

Fritz Reuseh

a
a

Sælges i Sække å 75 kg.

O

Videnskaben i vore Dage siger
nej --• alt det, der ser ud som bevidste Handlinger er kun Instinkt,
Dressur. Men mange andre Mennesker mener, at denne Forklaring
er Spidsfindigheder, thi hvad er
Instinkt, og hvad er bevidst Ha ndEng ? Har Videnskaben Ret, saa
er Hovedparten af Menneskets
Handlinger Iigesaa vel baseret
paa Instinktet, og hvad enten man
kalder det det ene eller det andet
saa er det baade forbløffende og
morsomme Ting, man kan opleve
ved at iagttage Dyrenes Liv og
Færden.
Charles Darwin fortæller i en
Bog om en Slange, som stak Ho..■••■••■■••••••••■■■,
vedet gennem et Hul i Gitret, der
omgav dens Bur for at fange en
Frø. Da den erkendte, at den ikke
Til daglig Brug
kunde trække Hovedet tilbage igen
saa længe den havde den slugte
Traad og Silke 2,40 - 1,48
Frø i Svælget, gylpede den resoog til pænere
lut sit Offer op igen. Den forsøgte
Silkestrømper 1,95 - 1,68
igen, men med det samme Resultat. Saa fandt Slangen paa Raad,
og den prima fuld ffiehioidet den greb Frøen ved et Ben
lierede Vaskesilkestrømpe
og trak den ind paa den anden
i alle Modefarver
mage for Dem •
Side af Gitteret, hvor Slangen saa
i Ro kunde fortære den.
Et godt Viakite-Ur kam veva. JimMedens Slangerne trods Salopelthea Ikke uadyftra_
furer
mons Ord maa henregnes til de
de paalidelig e tunghans Viekks-Ure
Det betaler sig
primitive Dyr, saa er Aberne som
stort Udvalg_
at købe Strømper hos
bekendt blandt de mest intilligente.
Naar man ser, hvad en Abe kan
Allinge Ur- og Ouldsmedeforretn.
præstere, kan man ikke mere tvivle
v. Havnen .T.f. 140
om Dyrs Intilligens. En tysk Naturforsker i Paraguay gav nogle
11J111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ill
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Aber Æg at æde. Til at begynde
med slog Aberne simpelthen Æggene i Stykker, hvorved Indholfor venlig Deltagelse ved vor kære
det for største Parten gik tabt. Da
m.
Raagummi
og
BjørModer og Bedstemoder, Anine
Dyrene havde erfaret det et Par
Kofoeds
Død og Begravelse.
nelæder til Piger og
Gange, bar de sig klogere ad. Med
Paa Familiens Vegne
en haard Genstand slog de SpidDrenge
Ellen
og Anton Kofoed.
sen af Ægget i Stykker. pillede
omhyggeligt Skallen bort derfra
og kunde nu paa Menneskevis
drikke Hvide og Blomme. For
Skotøj
yderligere at prøve Abernes KlogVestergade, Telf. 104
skab gav Forskeren dem hver en
Sukkerpose, hvori der ogsaa var II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII
at „Nordtwriihulm"s Annoncer er
en Hveps. De første Par Gange
virkningsfuld Reklame. Prøv blot.
gik det Aberne ilde; de blev stukket af Hvepsen og smed skrigende Posen bort. Men senere aabnede ingen af Aberne en Pose
Alle Redskaber
uden først at holde den til Øret
for at høre, om der var noget, der
rørte sig i den. Aber er meget
hævngerrige og kan bære sig ondskabsfuldt ad. I Sydafrika havde
gode solide Ting til rimelige Penge
en Officer i længere Tid drillet en
sælges i
Abe. En Søndag hældte Aben uset
Vand i et Jordhul, æltede nogle
fede Mudderklumper og kastede
dem paa Officeren, netop som han
kom gaaende i flunkende Paradeuniform. Den havde hævnet sig. •••••••• lif/•••••••• ••• øøøøø •••••• 1111••••••••111 øøøøø f•••,341
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At Raadyr er kloge, vil mange
Pris •
,..J
Forstmænd skrive under paa. Saa- •
•
II
der
aldrig
fejler
Systemet
•
Taco
Luxus
ledes havde en Skovfoged plejet •
, •
111
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser
KI, ••
en forkommen Raa i en streng •
Vinter. Om Foraaret strøg den : Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53
•
igen til Skovs, men mod Efteraa- •
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ret kom den tilbage med sit Kid,
som den anbragte i Skovfogdens
~a~a~~0~Xl
Stald. Næste Foraar hentede den
sit „Barn' igen, efter at den selv
Ligkister jEP
havde levet i Skoven Vinteren over.
Ligtøj
Om Hunde eller Katte er de
Ligsenge
Ordning af Begravelser
klogeste er et Stridsspørgsmaal,
&,3
som Hunde- og Katteejere aldrig
bliver enige om. Den engelske
Bryggeristræde
Naturforsker Romanes fortæller om
Tlf.
All. 77 og 79
sin Kat, at den holdt meget af
Fugle. Deri havde lagt Mærke til,

3,35
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at dens Herre hver Dag strøede
Brød ud til Fuglene, og den lagde
sig da paa Lur bag en Busk, til
Fodringsstedet var velbesat med
Fugle, saa sprang den frem og
greb sit Bytte. Men nu hændte det,
at det Brød, der var strøet ud en
Aften i Nattens Løb blev dækket
med Sne. Hvad gjorde Mis nu?
Jo, den gravede Brødet frem,lagde
det oven paa Sneen ved Siden af
og krøb i Skjul bag sin Busk. Og
saaledes gik det til, at Mis ogsaa
den Morgen fik sin Fuglesteg. Der
er saa mange Eksempler paa Hundens Klogskab, saa mange troværdige Fortællinger herom, at
det er hævet over enhver Tvivl,
at den er et meget klogt Dyr. En
Ting kan man fastslaa : Hunden
forstair bedre end Katten Menneskets Tale, hvor snu denne end
mange Gange kan vise sig.

SKOLESKO

TAK

CARL LARSEN

Del er en kendt Sag

Mide
Kr.137,50
25 Kroner Udbetaling10 Kroner orn Maanedeni
Paa saadanne Betingelser kan De faa denne Støvsuger.
Altsaa for 33 Øre om Dagen kan Deres Kone have Gavn
af „Verdens bedste Hushjælp" — nemlig en Støvsuger, som
gør det huslige Arbejde til en Leg. De sætter da ogsaa
Pris paa et velholdt Hus -- og vil De ikke gerne spare
Deres Kone saa meget som muligt.

Tænk paft det til des første.

Allinge Radioforretning
Will. Lind, Narregade, Telf. Allinge 95
Offieffil■

Stort 2Jdvalg af

Moderne Silkeskjorter
stribede og ensfarvede og særlig ekstra Kvaliteter af

Manchetskjorter med Flip
samt store Størrelser med løse Flipper.
Ogsaa lierresokker i moderne Farver og i ekstra Kvalitet
og Strikning. Meget rimelige Priser i

9tordlandets (andelsflus

Auerter i Nordbornholm

lit Orq i Mari og Have

Nordlandets Handelshus

:• PERMANENT gammel

Ligkistelager

Kofoed & Mortensen

Byggeforretning
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Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik

silkesirøm er

sælger vi endnu til samme Priser
grundet paa heldige Indkøb.

Svagges Frakker og Kjoler begynder at komme hjem i smarte Farver og til rimelige Priser.

Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

917anufakturfiuset, jfasle

Komfurer
Telefon Hasle 2
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Aabningshaanden
Vi har nu læst om forebyggende Meldinger paa 3, 4 og
Træk i Farve, men ogsaa i Sans
kan der naturligvis afgives forebyggende Meldinger, og vi vil
her kigge paa et Par Eksempler
paa saadanne Sans-Meldinger.
Aabningsmelding paa 2 Sans
Aabningsmelding paa 2 Sans
er ikke Kravmelding, fordi der
ikke lades noget Valg mellem
mindst een Farve og Sans. Der
er i Kontrakt ingen anden Mel.
ding, der taler højere, og som
siger mindre. Det nye Regnskab
fordrer, at Meldingen understreges nøjere. 2 Sans viser (a) i Farezonen ca. 5 Honst. med Hold
i alle fire Farver, og skønt den
ikke er nogen ubetinget Kravmelding, forlanger den Støtte ubetydeligt over 1 Honst. eller Svarmelding paa en meldelig Femfarve eller paa enhver Seksfarve
— alt under Forudsætning af, at
der raat regnet er 1 Honst. paa
Haanden. Den anvendes almindeligvis ved stærke og godt balancerede Hænder, paa hvilke
der dog kan foretrækkes Melding

lang, solid Minorfarve sammen
med en Blanding Damer og Knægte.
I saadanne Situationer kan den
i enhver Position med Fordel
benyttes som taktisk forebyggende Melding. En saadan Melding
er ganske effektiv, og med en
meget stærk Minorfarve og to
Stopkort i Sidefarverne bør den
selv i Farezonen anvendes i tredie l-Iaands Position.
Beetragt eksempelvis følgende
llaand:
en

Meldingen udenfor Farezonen
er 2 Sans, medens Haanden bør
være noget stærkere til 2 Sans
i Farezonen. Heraf følger, at Makker efter en Aabningsmelding paa
2 Sans enten maa regne med en
balanceret Haand med 5 Honst.
eller med en solid »Minorfarvea
— 2 — Sans, og han bør i begge
Tilfælde støtte med ca. 1 plus
Honst.

Aabningsmelding paa 3 Sans
Aalmingsmelding paa 3 Sans
afgives paa en Haand som mindst
indeholder otte sikre
Stik for
Honnører, som kan stoppe alle
Farverne, og som ikke indeholder nogen meldelig Farve. Som
Eksempel kan tages flg. Haand:
w E-7-4-2 v E-K-D • E-K-4 .. E-K-3
Den korrekte Melding er 3
Sans. Sædvanligvis er der imidlertid Mulighed for at aabne med
Tomelding i Farve.
Paa Gensyn paa Fredag.
Klør Knægt
.1•01M■il

Varm Blodbudding
hver Fredag Middag

paa 1 Træk, uden at Kritik derfor er berettiget. (b) Udenfor Farezonen kan 2 Sans være betydelig svagere og være baseret paa

hungepalse
hver Torsdag

A. Lyster, Hasle
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Fa. Andr. Kofod

TH. Hasle 17
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moderne og almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

BRILLER

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116
1.2eerecepttr expeciere:;

POLTER og Svinekort
købes til Dagspriser.

AXEL FREDERIKSEN

Hotel Allinge

Telefon 25
!MIM.

ffling
Øens Grisehandel
Telefon Rutsker 38
naar De vil købe, sælge eller bytte.
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekøer, Lødekvier,
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer.
Ved Køb ko:dant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar

9. .9rergensen

Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Hegn og Pløre er Vejr til
Gummifodtøj og det svære
Læderfodtøj. Se efter om
det er i Orden, ellers send
det hen til

Otto Hansens
SKoteøisreparation
Torvet, Hasle

A 3 v K-4 • E-K-D-B-5-3 1 B-9-5-3

al en nuanceret Farvemelding

•
•
•

GODN1NGSKALK

SiasK

Agerhønsene laa
under Sneen
Siden den haarde Snevinter for
Alvor satte ind, har Vildtet fristet
trange Kaar, og fra mange Steder
berettes om mærkværdige Iagttagelser af Dyrenes dramatiske Kamp
for at opretholde Livet. Saaledes
fortæller en Arbejdsmand fra Vraa
om en usædvanlig Oplevelse, han
havde under Snerydningsarbejde.
Han havde skaaret en Sneblok
ud, og da han vilde kaste den til
Side, fløj der en talstærk Flok
Agerhøns i Vejret, de havde aabenbart hygget sig dybt begravet i
Sneen, hvor der i hvert Tilfælde
var Læ for Vinterstormen, og var
øjensynlig ganske uskadt, selv om
de i Begyndelsen fløj noget forvildet omkring.

SPORT

GrønbechCD. Co. Hasle
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Samtlige Handlende
der den 12. April i Ugebladet Nordborholm annoncerede om Lordagslukning Kl. 19, meddeler hermed,
at der fra og med i Morgen, Lør-

atter lukkes
til normale Tider
dag den 27. ds.,

Sydhavs -Eventyr

Fortsat fra Forsiden

paa Nord-Aornifolm

Yod6oldscesonen i fuld Sang
I de sidste tre Uger har det rigtigt gaaet løs paa Grønsværen,
hvor Ungdommen tumler sig med
den runde Læderkugle. ASG møder i Aar med 2 Seniorhold og
2 Juniorhold, og især er Tilstrømningen til sidstnævntes Træningsaftener stor — ja enkelte Aftener
har man niaattet tage begge Baner i Brug, altsaa ca. fire Hold
Drenge paa een Gang.
Seniorerne er som sædvanlig
længe om at komme i Gang mærkeligt at det ikke snart gaar
op for a 1 1 e Seniores, at det, der
skal til for at faa et godt Fodboldhold, er Træning, Træning og
atter Træning. Hvad kan det nytte
at godt Halvdelen gør et Stykke
Arbejde for at komme i Form, naar
Resten ikke gider vise sig paa Banen een eneste Gang ---- det gaar
nemlig ud over alle elleve.

,l'aa Søndag 1910 1
Turneringskampen mellem ASG 1
og B 10 I var oprindelig sat til
Kr. Himmelfartsdag, men de to
Klubber er nu enedes om at spille
den paa Søndag paa ASGs Bane
Kl. 13,30.
Uden Tvivl vil det blive en af
de rigtig store Søndage med stor
Publikumtilstrømning. Efter Søndagens Kamp mod RB har man
Lov til at forvente en god Indsats
fra ASGerne, der var nemlig til
Tider noget al det helt rigtige
Spil fremme, og mon ikke Publikum til Trods for Nederlaget paa

5-0 blev klar over, at en skønne
Dag er det ASGs Tur til at hente
Points hjem. Om det bliver paa
Søndag er vanskeligt at sige, men
Chancen er der — og lad os saa
haabe, at Forwardskæden denne
Dag har de rigtige Skydestøvler paa.

Yt'aand6old i Klinge
I Løbet af ganske kort Tid lægger Damerne ud med Haandbold.
Der har meldt sig godt og vel 2
fulde Hold, og flere Anmeldelser
modtages gerne af Formanden.

ffdrtetsmcerkepreven
er i øjeblikket ved at blive grundigt undersøgt af ASGs Bestyrelse
og man venter at kunne paabegynde Træningen i Løbet af kort
Tid. Oplysninger faas hos Form.

5od6old i

faste

Paa Torsdag — Kr. Himmelfartsdag spiller Hasle sin første Hjemmekamp, nemlig mod Nexø.
Det bliver et spændende Opgør,
og det er næsten umuligt at spaa
om Udfaldet. Hver Klub har spillet en Turneringskamp, Nexø mod
Svaneke, hvor Holdet tabte 1-9
og > Hasle mod RB, hvor Hasle
tabte saa stort som 2-11.
Disse Resultater bliver man altsaa ikke meget klogere af, men
een Ting kan man være bombesikker paa, at det bliver en jævnbyrdig Kamp, og en Kamp, hvor
begge Hold vil sælge Livet saa
dyrt som muligt.

hvis De da ikke gaar frivillig med.
Et øjeblik sænkede hun øjnene
saa vendte hun sig til de syge og
gav Befaling til Kvinderne.
Saa fulgte hun Holm.
Det var ikke nogen let Opgave
at bringe Nang Marong frelst gennem den halvvilde, vanvittige Menneskevrimmel. Mere end een Gang
blinkede Ilden fra Holms Revolver for at skaffe Plads. Endelig
naaede de Stranden, og Holm
bar Nang Marong over Koralrevet ud i Djunken. Saa satte han
sig ved Roret.
Nang Marong saa op paa Stjernerne, hun kendte Vejen.
— De sejler ikke til Valua til
min Fader, spurgte hun roligt.
Holm tav.
Om Morgenen fik de Kap Hunt
i Sigte, straalende dukkede op af
det perlemorblaa skinnende Hav.
Holm aaridede tungt. Han skammede sig, naar han tænkte paa
den gamle Inder, men han glemte
det igen, naar han saa paa den
dejlige Nang Marong.
Djunken gled let ind til Stranden ved Kap Hunt. Sandet knasede under Kølen.
Hvad var det?
Mr. Sing stod foran ham omgivet af sine Tjenere.
— Priset være alle Guder, raabte
han inde fra Stranden — der førte
førte dem herhen. I Valua er Pesten ogsaa begyndt, men jeg bad
mine Guder lede Deres Skridt herhen, og de hørte mig.
For sin Datters Redning skænkede Mr. Sing ham Titusinde hollandske Gylden og Holms tog tilbage til England, hvor Menneskene er blonde, og hvor Kvindernes Øjne er yndige uden at
ligne Nang Marongs.
Og han mærkede til sin Undren,
hvorledes hendes dejlige Billede
langsomt blegedes i hans Erindring.

