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Bondetyper fra Bulgarien. 

Navets .9ronning. 
—o— 

Du lille ø 
paa Havets blanke Vand 

med trofast Vagt 
af sønderrevne Skær. 

Dig vil jeg prise, 
som jeg bedst det kan, 

thi dig, Bornholm, 
jeg elsker og har kær. 

Jeg elsker dig, 
naar Solens Straaler star 

med Purpurglans 
paa Østersøens Vand, 

og Lærken sine glade Triller slaar 
højt over Nordlands 

vilde Klippestrand. 

Du friske Strand 
med Duft af Hav og Tang, 

hvor Solguld blænder 
imod Sandets Hvidt. 

du fryder mig, 
naar Havets vilde Sang 

som Torden rammer 
Klippens graa Granit. 

Jeg elsker Hammershus 
med dets Ruin, 

det smilende og lyse lille Tejn. 
Jeg elsker Sandvig, 

som jeg kalder min, 
og Sandflugtsskovens 

løndomsfulde Hegn. 

Du fostrer stærke Mænd 
og skønne Møer, 

paa gamle, stolte Minder 
er du rig, 

Du er den skønneste 
blandt Verdens Øer; 

thi ingen Vi rden over er dig lig. 

I Verden findes ej 
saa skønt et Sted, 

som dig, Bornholm, 
du skønne lille Ø; 

du avler Tryghed, 
Glæde, Ro og Fred 

- du Dronning 
den dybblt.a Østensø. 

Ruth Green. 

	 5 3  
Selverkendelse. 

Af Holger Rasmussen. 
—o — 

Skal vi tale om pinlige Situa-
tioner, kan jeg vist tale med. No-
gen særlig flatterende Rolle spil-
lede jeg ikke, men nu skal I høre: 

„Min Kone havde ikke været 
rigtig godt tilpas i den sidste Tid, 
Hendes Appetit vat minimal; hun 
passtod, at hendes Hjerteslag ikke 
var normalt, og hendes milde Øjne 

syntes unaturligt store i hendes 
lille, smalle Ansigt. Derfor var 

vi rejst en Tur til Syden. Kraftig 
og velnæret som jeg er, følte jeg 
mig irriteret over-  hendes usæd-
vanlige og for mig uforklarlige 
Svagelighed, og jeg behandlede 
hende derfor i min, maa jeg til-
staa, s.edvanlige vrante Tone. 

Hvad er det for noget Klynkeri 
med Dig'? Du rnaa tage Dig sam-
men. Der er dog ingen Mening i 

sg. g  
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Bulgariens Befolkning er en kao-
tisk Sammenblanding af Bulga-
rer, Tyrker, Zigeunere, Rumænere, 
Grækere, Jøder, Tartarer, Arme-
niere, Tyskere, Russere, Muhame-
danere, Romersk-Katolske og Pro-
testanter, Armeniere og Jøder, 

at gaa rundt og ligne en knæk-
ket Lilje. Gaa Du saa hellere i 
Seng, det holder Du vist mest af. 

Jeg vil helst læse lidt endnu. Men 
glem nu ikke at banke paa mig 
i Margen tidlig Kl. 8, som sæd-
vanlig. Sov vel!" 

Dette foregik en Nytaarsaften 
paa mit Værelse paa et hygge.igt 
og roligt Pensionat i Venezia. Min 
Kone kyssede mig paa Kinden og 
gik lydigt og stille ind paa sit 
Værelse. Vore Værelser laa nok 
ved Siden af hinanden, men der 

var ingen Dør fra det ene Værelse 

til det andet. Vi benyttede os der-
for af et Bankesystem paa Væg-

gen, akkurat ligesom Fangerne i 
Cellerne, og Personalet paa Pen-
sionatet antog os vistnok enten 

for Spioner eller Bolschevikagen-
ter. Det var en Aftale, at min 
Kone selv serverede Teen om Mor-
genen; det var et Ønske fra min 
Side — selvfølgelig. 

Den næste Morgen vaagnede jeg 
ved en stærk Støj. Jeg var hur-
tig lysvaagen, endskønt ingen 
havde kaldt paa mig. 

„Maaske havde min Kone ban-
ket", tænkte jeg . . . „nej, Klok-
ken var jo kun syv. Jeg kunde 
derfor sove en Time endnu'', Og 
jeg drejede mig om mod Væggen, 
men jeg kunde ikke falde i Søvn 
igen. Jeg var og blev lysvaagen. 

„Havde hun virkelig banket?" 
spurgte jeg mig selv. Naa — ja, 
saa kan jeg jo lige saa godt staa 
op og forlange Morgenteen; og 

jeg bankede 	diskret, men ty- 
deligt — de aftalte fire Slag paa 

Væggen. Intet Svar. 

og hvis Folkeoplysning endnu er 
saa langt tilbage i Tiden, at en 
meget stor Procentdel hverken kan 
læse eller skrive, og altsaa er rene 
Analfabeter. 

Men malerisk er Landet med 
sine Bjerge og dybe Dale, og ma- 

Jeg bankede lidt stærkere. -
Intet Svar. 
Jeg bankede igen, kraftigt. — 

Intet Svar. 
Saa begyndte jeg at buldre paa 

Væggen med min knyttede Haand, 
men stadig samme negative Re-
sultat. — Intet Svar. 

„Det er dog mærkværdigt, saa 
fast hun sover", tænkte jeg, „hun 
har nok ligget vaagen længe, den 

Stakkel, og er maske først fal-
den i Søvn hen paa Morgenstun-
den. Men nu trænger jeg til min 
Te". Jeg stod ud af Sengen og 
gik hen til Skrivebordet og tog 
Blæksugeren, hvormed jeg nu dun-
drede kraftigt paa Væggen. Det 
var jo grundkomisk, saa fast hun 
sov. Jeg begyndte i Ro og Mag 
at klæde mig paa. Jeg vaskede 
mig og børstede mit Tøj, bandt 

mit Slips omhyggeligt og gik, be-
væbnet med Blæksugeren, atter 
hen og bankede energisk paa Væg-
gen. 

„Underligt", tænkte jeg, og følte 
mig egentlig lidt urolig. Jeg hen-
tede mine Støvler, som stod uden 
for Døren, og trak dem paa. Jeg 

bemærkede, at min Kones Sko 

stod derude endnu. 
Javel, hun sover minsandten 

haardt", tænkte jeg, men en Kul-
degysning af Angst gennetnrystede 
mig, og mine Hænder rystede af 
Nervøsitet, medens jeg snørede 
mine Støvler. Saa blev jeg Omsi-
der færdig med min Paaklædning 
og gik ud paa Gangen og ban-
kede paa Døren ind til min Kone, 
Først varsom, for ikke at for-

skrække hende, saa noget krafti- 

lerisk er Befolkningen i deres 
smukke Nationaldragter, som de 
stadig bærer, saaledes som det 
ses at ovenstaaende Billede, som 
viser nogle Bondetyper fra den 
frugtbare Sofia-Dal. 

gere, men intet hjalp. Tilsidst ham-
rede jeg ined min knyttede Haand 
paa Døren og kaldte — Elnal 

afvekslende roligt, rasende, 
ømt og bedende. Intet Svar, - 
- Døren var og blev laaset. Jeg 
var nu overbevist om eet, nemlig 
— — min Kone laa derinde - 
- død i sin Seng. 

Min Kone, mit Eneste i Verden, 
den elskeligste Skabning paa Jor-
den, min Ven, mit Liv og min 

— Syndebuk. Hvad havde hun 
ikke maattet lide som Følge af 

mit hidsige Lune stadigvæk? Hun 
var død — alt var forbi. Jeg lob 
ind paa mit Værelse og ringede 

heftigt; og Stuepigen kom hurtigt 

tilstede. 
„Min Kone er syg", stønnede 

jeg, „selvfølgelig kan jeg — lige 
saa lidt som De — indestaa for 

Sandheden; 	bare jeg vidste, 

vidste . 	. Hun svarer ikke, naar 
jeg banker. Vi maa have fat i 
Nøglerne eller en Smed, saa vi 
kan Ina Døren op". 

„Du store Gud l" udbrød Pigen 
kridhvid i Ansigtet af Skræk og 
skyndte sig efter den nødvendige 

Hjælp. 
Jeg var som fra Forstanden. 

Jeg vandrede rastløst frem og til-
bage i Værelset og flyttede des-
perat Stolene fra det ene Sted 
til det andet, — ganske fjollet. 
Jeg saa i Spejlet Billedet af en 
hæsligt og latterligt udseende 
Mandsperson med et fortrukkent 
Ansigt ug vanvittige Øjne --- 
det var mig. 

Jeg styrtede atter ud og dun-
drede aldeles ubehersket paa Dø- 

ren ind til min Kone. En af Pen-
sionatets andre Gæster aalmede 
sin Dør og saa med søvndrukne 
Øjne maabende paa mig. Og el-
terhaanden blev alle Dørene aab- 
nede — 	undtagen min Kones. 
Det var tydeligt at se paa alle 
disse Mennesker, som lignede 
store Sporgsmaalstegn, at de an-
tog mig for en Gal. 

Saa holdt jeg op med at banke, 
og lagde Munden til Nøglehullet 
og kaldte blidt: „Elskede, Elskede, 
kom dog ud! Jeg lover Dig for 
Fremtiden at være god imod Dig; 
aldrig gnaven mere; -- -- Du 
skal lede mig, og jeg skal blindt 
følge Dig; det lover jeg Dig her 
paa mine Knæ. Tilgiv mig, min 
Skat! Forlad mig ikke i min Nød!" 

,,Men kæreste Aksel, er Du alle-
rede oppe?" hørte jeg pludselig 
min Kones muntre og venlige 
St.-mine henne fra den anden Ende 
af Gangen. 

Der stod jeg. 
Hun kom netop tilbage fra en 

lille Morgentur. Klokken var om-
trent 8, den manglede et Par Mi-
nutter. Hun havde ikke kunnet 
sove, fortalte hun, og for ikke at 
forstyrre mig, var hun gaaet fra 
Verandaen ud i Haven for at nyde 
den herlige friske Foraarsluft. 

En saadan Selvstændighed fra 
hendes Side havde jeg aldrig før 
været ude for. 

Hun rødmede, medens hun for-
talte om den herlige Morgentur, 
hun havde nydt i fulde Drag. Saa 
laasede hun sin Dør op og trak 
mig smilende med ind paa sit 
Værelse. 

Og jeg sank, overvældet, ned 
for hendes Fødder og omklamrede 
hende, medens Taarene strømmede 
ned ad mine Kinder, som Regnen 
i det hæftigste Uvejr! 

Jeg græd som aldrig før. 

Den Formiddag tog jeg til Byen 
og købte en kolossal Buket af 
de herligste Roser, som skulde 
smykke vort Frokostbord, og vi 
sad som i en lille Rosenhave og 
nød rigtigt den Lykke at være 
sammen. 

Men næste Morgen sagde jeg 
gnaven til min Kone: 

„Det er dog mærkeligt, at Du 
ikke kan vænne Dig af med at 

servere den Te saa væmmelig 
kogende hed', 

ffunlitligfied ved 
517aalliderne. 

Punktlighed er en langt større 
Dyd, end mange mener. Ikke 
mindst naar det gælder Maalti-
derne. Maden bør ‘'ære færdig, 
og Bordet dækket til rette Tid, 
ligesom ethvert af Familiens Med-
lemmer maa være rede til at gaa 
tit Bords, naar den Tid er. Des-
værre syndes der ofte mod denne 

Regel. Fra begge Sider endda. 



Saavel Husmoderen som Tyendet 
kan .vaere bag efter', og Familie-
medlemmerne tager det ofte hel-
ler ikke saa nøje med at passe 

Spisetiderne. 
Naar en Familiefader kommer 

træt og sulten hjem, er det natur-
ligt, om han lader Bemærkninger 
falde om Ventetiden med Maal-
tidet, ug ofte ser man, at Manden 
derved drives udt et Udeliv, der 
hverken er ham eller Familien 
til Gavn og i alle Tilfælde kræver 
flere Penge. Omvendt maa man 
ikke fortænke Husmoderen i, at 
hun maaske tager sure Miner paa, 

naar Familiens Medlemmer ikke 
moder op ved Bordet til rette Tid. 

Rent galt er det, naar Punkt-
ligheden glipper saa meget, at det 
ligefrem bliver System i den me-
gen „kommen for sent". Alle Par-
ter maa beflitte sig for, at man 
nøje overholder Spisetiderne, in-
gen af Parterne er tjente med 
Sløseri i den Retning. 

8t g(jem. 
—o— 

Et Hjem er ikke blot det Sted, 
hvor man tilbringer sin Fritid, 
indtager sine Maaltider og sover 
om Natten. Med et Hjem menes 
der noget mere og ganske andet. 
Et Hjem skal være det bedste og 
kæreste Sted, der findes, en tryg 
og sikker Havn mod Stormene 
ude i Verden. 

I et Hjem skal der være to Men-
nesker, der deler alt med hinan-
den, to, der arbejder af alle Kræf-
ter for at holde Hjemmet oppe, 
ikke blot det ydre Hjem, men og-
saa det indre; det er ikke nok, 
at Hjemmet byder gode økono-
miske Kaar med Hygge, Lys, 
Varme, Mad, Renlighed m. v., det 
maa ogsaa huse Kærlighed, Fred 
og Glæde. 

At gøre Hjemmet til et godt 
Hjem beror først og fremmest paa 
Kvinden. En Mand forstaar sig 
ikke saa forfærdelig meget paa 
Kvindens Arbejde i Hjemmet, men 
han forstaar særdeles vel at skønne 
paa Frugten deraf. Hvor god end 
Manden er, saa er det alligevel 
Kvinden, der skaber Aanden i 
Hjemmet, og er han det ædleste 
Menneske i Verden, men hans 
Hustru det stik modsatte, saa kan 
der aldrig blive et Hjem i Ordets 

rette Betydning. 
For at skabe et virkeligt Hjem 

behøves der ikke saa meget Ar-

bejde, men derimod Ofre. Det 
kan maaske falde vanskeligt at 
arbejde i det stille, for at andre 
kan høste Frugten deraf, men det 
er ikke vanskeligt, om Ægtefællen 
af og til lader falde et anerkende 
Ord. 

I Hjemmet skal alting være rent. 
Ingen raa og grimme Ord skal 
tales der, ingen Eder og Forban-
delser skal lyde, saadanne øde-
lægger Freden og drager Menne-
sket bort fra det godes Veje. Spi-
ritus skal være bandlyst, det øde-
lægger og splitter Familielivet. 

Men Hjemmet skal ogsaa være 
lyst og varmt. Kærlighedens Sol 
skal lyse og varme, og man skal 
ikke være bange for at lade Guds 
Ords rene og klare Lys skinne. 

En Dansk Dames 
Eventyr i Argentina, 

—0— 
— Giv en Mand en ode 

Klippe som sikker Ejendom 
og han vil forvandle den til 
en Have. Giv ham en Have 
tilleje og han vil forvandle den 
til et Øde . . . 

Arthur Yong. 

-- For Nybyggeren eller Kolo- 

nisten, som det hedder, der har 
sat sine taa Spareskillinger i Jord 
i Urskoven, gælder det først om 
at faa Skoven ryddet, fer Kulti-
veringen af den tegIstensfarvede 
Jord begynder. 

Som en kompakt mørk Masse 
vælter Skoven sig ind paa ham, 
naar han gaar op over Brinken 
fra Flodlejet; men han er ikke 
istand til at skelne de enkelte 
Træer, alt er et Flitter af Grønt 
og Brunt isprængt brandgule og 
rodlila, blomstrende Slyngplanter. 
Et Øjeblik staar han tvivlraadig 
og tænker, han synes, der er saa 
meget at tage Fat paa, det er jo 
hans Jord — og dog — kan han 
ikke overskue den, kun ved han, 
at han maa trænge ind i Tyknin-
gen fra neden af og gøre sig til 
dens Hersker. 

Solen brænder sig ind i hans 
Hud, den lille Bylt med hans faa 
Fornødenheder krænger han over 
Nakken og hugger sig videre gen-
nem Slyngplanterne i Skovkanten. 
Forude løber en lille Flod, han 
er lykkelig, der er Vand paa hans 
Jord. Han bøjer sig ned og suger 
ind i lange, dybe Drag. Her -
her ved dette Vandløb skal hans 
Hjem ligge. En lille Plads rydder 
han i Underskoven, lige stor nok 
til at ramme 6 Træstolper ned. 
Spærene binder han til Stolperne 
med Slyngplanter og dækker det 
hele med Palmegrene for at danne 
Tag. Det er hans „Ranchr , hvor 
han kan søge hen for at lave sit 
beskedne Maaltid eller søge Hvile. 
Af de nedhuggede Grene laver 
han et Baal, der maa flamme godt 
op, saa det rigtig kan afskrække 
Jaguaren, hvis den skulde komme 
forbi, og den unge Kolonist so-
ver ind, ene i mange Miles Om-
kreds . . Næste Dag tages der 
fat paa Rydningen, rask slaar 
han les, Fod for Fod, til der er 
dannet en Aabning saa stor, at 
han kan krybe igennem. 

Ingen Solstraale trænger sig ind, 
han ved kun, den blaa Himmel 
er deroppe ovenover den lukkede 
Skov. Har han hugget sig igen-
nem et Par Steder, begynder han 
at brænde Underskoven af. 

En Dag, naar Vinden er i det 
rigtige Hjørne, gaar han op langs 
Skovkanten med sit brændende 
Vedstykke, og snart staar hele 
Underskoven i lys Lue. Det er en 

Kanonade som paa en Krigsskue-
plads. Hvert Led af Bambusstæn-
gerne giver et Knald, idet de bri-
ster og Vandet løber sydende 
nedad til det næste Led, Knald, 
Knald, det syder og koger, gni-
strer og sprutter, det bølger af 
Flammer, op og ned, men i den 

rigtige Retning til hele Undersko-
ven er raseret. 

Ilden æder sig indad og nedad, 
gør Rødderne glødende og i de 

mørke Nætter staar de der og 

lyser som fantastiske Uhyrer, som 
oplyste Fepalaser, som Rovdyr 
med Ildøjne, Tænder og Kløer, 
som hele Underverdenens Koleri. 

Saa kommer Regnen, rigtig Tro-
peregn, med Lyn og Torden, som 
skulde Jorden sprænges. Vandet 
styrter ned i en rivende Flod, 
Dag ud og Dag ind, fjorten Døgn, 
tre Uger, kun Regn, Regn, og at-
ter Regn. 

Kolonisten har forlængst opgivet 
at faa sin Hytte tørret, hans Pal-
metag, der dækkede saa godt for 
Solen, er kun en eneste Si, hvor 
det spander ned igenem. Brænde 
til Beatet flyder i Vand. Alt er 
kun Vand og Ælte. Men Jorden? 
Jorden er den altopslugende 
Svamp, de uanede Mængder af 
Vand forsvinder i dens Indre, — 
og saa er det Plantevejr. 

Er det Majs, Tobak eller Yerba? 
For de fleste Kolonister bliver det 
Mais. Der maa først skaffes Mad  

til de sultne Munde, og ikke alle, 
der saaer, høster. Man begynder 
med Majs Mandioca og papa dulce. 

Papa dulce er en Art sode Kar-
tofler, der smager lidt efter Selleri, 
og Mandioca er en hvid Pælerod, 
langt mere velsmagende end Kar-
tofler. Begge er endnu slet ikke 
kendt i Europa, men i Argentina 
baade efterspurgt og opdyrkede. 
Kan man naa videre, forsøger man 
Bønner og Porre, og nu skal man 
tænke paa at faa fat i en Høne, 
faa Æg, lægge sig Kyllinger til 
og efterhaanden faa en lille klon-
segaard. Honsegaarden staar der 
maaske een Dag, men saa kom-
mer der Pest, Lus eller anden 
Sygdom, og hele Hensegaarden 
er tilintetgjort. Det kniber med at 
skaffe til Føden og haardt maa 
der arbejdes. En Majspandekage, 
vendt i lidt Olie, tørre Galietas, 
en Papegøje i Suppegryden, det 
er alt, og er Papegøjen end nejg 
som Viskelæder, Kraft har den 
dog givet, og lidt Bønner og Løg 
sætter ogsaa Smag. 

Eller er Mandioca-Høsten god, 
kan det maaske slaa til kogte Man-
dioca 21 Gange om Ugen. 

Man glemmer Maden og Van-
skelighederne for Arbejdet, kan 
hænde den Ensomme sidder om 
Aftenen og snitter Husgeraad, 
maaske lapper han videre paa 
Ranchen, saa der en Dag staar 
et Træhus. 

Han maa fremad, opad, nye 
Forsøg, nye Nederlag og efter en 
tre Aars Forløb er han saa vidt, 
at Grundlaget til en god Plantage 
er dannet. 

Dot Jørgensen. 

Xefligfied i grjemmet 
—o— 

Selv i de Hjem, hvor man vir-
kelig holder af hinanden, syndes 
der ofte mod Høflighedens Bud. 
Hvorfor? Oftest fordi man mener, 
at man, naar man er hjemme, 
ikke behøver „at tage det saa nøje", 
der vil man være fri for „at lægge 
Baand paa sig". Men denne Op-
fattelse er en stor Vildfarelse. 
Opmærksomhed mod hverandre 
burde aldrig betragtes som en 
Tvang, og Hjemmet er mindst af 
alt Stedet, hvor Høflighed kan 
tilsidesættes, ikke mindst fordi 
man der viser Høflighed overfor 
Mennesker, man holder af, og 
mod disse bør man vise endnu 
større Høflighed end mod alle 
andre. 

„Vi er jo hjemme . . ." — hvor 

ofte er disse Ord ikke Undskyld-
ningen for en Datters Skødesløs-
hed i Paaklædning, for Søns og 
Broders korte og uvenlige Svar, 
for de unges .Strækken sig i 
Senge" til langt op paa Dagen, 
alt imens Fader og Moder forlængst 

er gaaet til hver sin Dont. Hjemme 
mener en Datter og Søster ikke 

at behøve at hjælpe Moder og 
Søskende, hjemme mener en Søn 
og Broder ikke at være sig skyl-
dig at tage op det, som Søster, 

Fader eller Moder taber, hjælpe 
dem Overtøj paa ø. I., hvor na-
turligt denne Skyldighed end sik-
kert vilde være faldet ham, ism 
Hjemmet havde haft en ung, kvin-
delig Gæst. Hjemme tænker Dat-
teren ikke paa at fremsætte sine 
Ønsker til Forældrene i venlige 
og høflige Ord, hjemme tillader 
den unge Mand sig en Selviskhed 
i sin Opførsel og Talemaade, som 
han saa udmærket ved vilde have 
deklasseret ham blandt freminede 
Mennesker. Hjemme slam men 
med Dørene med en Kraft, der 
bedrøver og bedøver andre og 
piner en Moders slidte Nerver. 
Hjemme sidder man tilbords, som  

var der kun een, der skulde op,  
vartes og have Mad osv, osv 

Sig ikke, at saadant Ydre er 
Smaating! Husk paa, at vi alle 
har Behov at vinde andres Ag-
telse. Og Høflighed i Hjemmet er 
ikke Smaatingl Den betyder mere 
for Karakterens Udvikling end 
meget andet, som man maaske 
forestiller sig for store Ting Høf-
lighed i Hjemmet er Genspejlet 
af den Kærlighed, man bør nære 
overfor Hjemmets Opretholdere, 
Fader og Moder. Og tro først og 
fremmest ikke, at nogen bliver 
saa _stor', at han eller hun kan 
sidde dette Kærlighedens Bud 
overhørig. Høflighed er Dannelse, 
og ingen bliver nogensinde saa 
.stor", hverken i egne Tanker 
eller udadtil, at man har Read 
til at glemme Kærlighedens Bud 
— Hoflighedens Bud. 

Ncdenstaaende Opgave løses, 
idet riran i de tomme Rubrikker 
over Tallene skriver et fangstav, 
saaledes at disse efterhaanden dan-
ner de Ord, der er stillet i Opga-
ven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men 
derimod griber de enkelte Opgaver 
ind i hinanden, saaledes at Slut: il  
ringen paa hvert Ord danner Be- 1 
gyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr. 27, 

1-6. Klosterbroder. oder. 
5-8. Kærlighedens Gudinde. 
6-13. Kongegravenes By. 
12-17. Enkelthed. 
15-18. Køes ud paa Marken. 
17-21. Penge, der er bundne og 

som uddeles efter bestemte 
Regler. 

20-23 Et Ord, Kemikerne bru-
ger om ganske smaa Stør-
relser, hvoraf Tingene er sam-
mensatte. 

21-27. Giver undertiden Gevinst. 
26 -29. Skal holde Tyvene borte. 
27-30, Pigenavn. 
29-32. Brugtes i gamle Dage 

under Høsten. 
31-35. Et kort Lysblink. 

Der maa være Tillid 
mellem Køber og Sælger, 

naar en Handel skal afgøres. 

En Forretningsmand. der søger 
at opreklamere en daarlig eller 
for dyr Vare, vil hurtig faa util-
fredse Kunder, og disse vil søge 
andet Sted hen. Omvendt vil en 
usolid Køber snart komme i Mis-
kredit, saa lian ikke faar Varen 
overladt, før den er betalt. 

Rutsker Skydeselskab 
afholder sin &adle,. Foilssakyinlig 
paa Johns Kapel FREDAG d. 
Sept.Skydningen begynder K1. 1.  

En fed Slagte-0%ft 
er til Salg 

A. Holm v. Lynghott. 
Tir. Kl. s. a , 

Tysk ildervising 
angle Hold om Aftenen, 1,50 

i Timen. -- Elever madtages 
Klaver eg Violin 

Grata Westphal, 

Tysk Onderuisning. 
Kursus begynder f, Okt.. 

For at Undervisningen kan blive 
saa grundig som mulig, bliver der 
kun optaget hojg 6 Personer paa 
hvert Hold. Undervisningen fore-
gear paa Tysk, og Konversations-
øvelser finder Sted efter hver Time, 
saa hver enkelt Elev i Løbet at 
kort Tid opnaar bedst mulig Tale-
færdighed. 

a. Prisen er Kr. 7,50 mannedlie 
for 8 Timers maanedl, Undervis-
ning. Indmeldelse maa saa vidt 
muligt helst ske med H Dages Var-
sel med Henblik paa Inddelingen 
af Holdene. 

Eli Lejenne, Sandvig. 

.9"iden er inde 
til at sikre sig Medhjælp for Vin-
terlialvaaret. Det er en Kendsger-
ning at de bedste Tyende i Al-
mindelighed er de første til at 
sikre sig Plads. Derfor hør man 
ikke vente for længe med at suge 
efter den nødvendige Medhjælp—
og dette sker lettest og billigst 
gennem en lille Annonce i Nord-
bornhnlm, der læses af saa godt 
som alle i nordre Herred, Gud-
hjem, Ro og Østertars. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skatter 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

Ny ekstrafin bornholmsk 

Honning 
dg.,,eyster,Jfasle. 

1`eb nilin Deres Brik!' 
Emil Wesths- Ur- og 
Guldsmedeforretning 
=-_ 

 
Tir. H nide 116 

Nøjagtig Udmaaling medStigmatometer 

Briller efter Lægeresept expederes 

Saahvede 
af Tystotte er til Salg paa 

Splitsgaard. 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
fur Papir og Uddeling al,,Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling .  

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Smaabeløb udeataaende fra 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm-  er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med; bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Lossekredsen; 
men da dette næppe ør i de 
avorterendes Interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikkel 



Kakkelovne og 

 

Offillifer• 

  

Vi har et stort Lager af sorte og emaljerede 
Ovne fra Akts. „Bornholms Maskinfabrik", Anker 
Heegaard og L. Lange & Co , Svendborg. 

Se venligst indenfor, hør vore Priser og se 
vort Lager. Vi har lige sat Priserne betydeligt ned 
— og ovennævnte Fabrikata borger jo for en fin 

Kvalitet. 
Reservedele, saasom Riste, Rør, Sten og Ler 

haves paa Lager eller skaffes i Løbet af faa Dage. 

Produkten. 

Hjemmelavet Fars, 
Sylte &Medisterpølse. 

Hasle. 	~. 	Bayerske Pølser, Knækpølser, 

Tlf. 74. 	
)isyKogt Skinke, saltet og røget Flæsk. 

Altid prima frbdre Varer. 
dioderne Kuleaulteg. 

Vinterbrændsel. 
Prima engelske Kakkelovns- 

kul af allerfineste Mærke, ventes med S/S „Singal" først 

i Oktober.  

Prima tyske Kakkelovnskul ven- 

tes pr. Sejler ,,Gudmund" sidst i September. 

Knuste engelske Gaskoks 
Briketter haves paa Lager. 

Indgiv venligst Deres Bestillinger snarest paa alt Vin-
terbrændsel, vi leverer alt til billigste Priser og af bedste 
Kvaliteter 

grodukten. 

A. Lyster, 

Nyheder III Drenge og Piger 
fra ganske billige til ekstra fine Ting hjernkomnier daglig hos 

CÆr. &Isen, .271inge 

Messens 8ne-21dsalg 

Xeb 
Xonfirrnationstidstyret 
i 711'agasin du Nords 2ldsalg. 

EICILJOGIDI:10 

Vi har det største Udvalg i alt, hvad en Pige eller 
Dreng skal bruge ved denne Lejlighed. 

Lige hjemkommen er færdige hvide Kjoler med lange 
og korte Ærmer i Uld og Kunstsilke fra Kr. 8,50-25,00. 

Kulørte Andendags-Kjoler i Efteraarets Modefarver, 
fikse og moderne Faconer fra 13,50. 

Metre og Frakker er paa Lager i et stort og righol-
digt Udvalg med Plyds- eller Skindbesætning — alle Stør-
relser fra Kr. 27,00. 

Største Udvalg i hvide Kjolestoffer i Metermaal. 
Mønstret Kunstsilkestof fra 1,95. Glat Crepe Valencia, lig 
Crepe de chine 100 cm br. pr. ni 4,35. Uldmouseline, 
Uldcrepemarociain, Crepe de chine god Kvalitet pr. ni. 7,80, 
Vaskesilke 90 cm br. pr, m 4,00 

Ligeledes har vi et meget stort Farveudvalg i kulørte, 
ensfarvede, heluldne Kjoletøjer fra pr. in 2,75 samt mange 
Nyheder i tærnede Kjoletiajer.  

217afrosfia6itter 
i moderne Facon føres i 3 Kvaliteter til Kr. 21,50-26,50 og 
33,50 fra Størrelse 7. Prima ægte blaa Stortrøjer forede 
Kr. 18,50-23,50 Størrelse 7. Smukke holdbare Ulster i 
samme Størrelse Kr. 32,00 og 35,00. 

Alt i Manchetskjorter, Hatte, Flipper, Sokker, Seler m. m. 

Magasin du Nords Udsalg v. Victor Planck 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

IliNe hvori 
Optrendulugmbrurnde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

slagteriels Udsalg, Ållinge, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Poker, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmestneltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina filereuren, Tlf. 38. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan ni. ni. 

Rich. Nielsen 

Klemensker 

Rich. Nielsen 

Klemensker 

til Konfirmationen køber De fordelagtigst hos 

Conrad Hansen, Allinge. T1f.140 
Konfirmationsgaver i stort Udvalg. 

Smag Produktes KliKisk! 
Den er finest og hvidest, og Prisen er dog billig. 

Lommeuhre, Armbaandsuhre og andre Konfirmationsgaver 
i stort Udvalg og i gode Kvaliteter. 

Konti rm ati o ns ud styr. 	Skotojsreparationer 
udløres ug jeg anbetaler nue med 
godt og solidt Arbejde. 

Henry Olsen, Skomager Tejn. 

Johanne ,]ansen 
VietualleforretnIng 

anbefaler 
hjemnielavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Udsalg  fra Slagteriet. 

Kolind & Mortensen 
(ly t 	forret te 

Ligkister og Ligtøj. 

Over retnsagforer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling n, v 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turistbureauers Lokaler). 

Træffes personlig hver Torsdag 
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

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

Putlermell*fribriken Nyk er 

0a8 ikke over hen eller hed 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralyandsfabriken 

BORNHOLM 
Sand vig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne, 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Reastoffer, 

Produktet staer fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Trifoleum 14. 
Saahvede, avlet paa Stamsæd, 

sælges paa 
Baaeegaard ved Hasle, 

U. S. Gununislovlen 
hjemkommen. 

Som Reklame sælges 30 Par Gum-
mistøvler for kun 14,85. 

Hvem skal være de heldige. 
E. Krogh Hansen, Klemensker. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforrt'tning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtoj og Ligsenge. 

TIL Hasle 35. 

•Nyheder i Ulsters ' 
Ung:vige. Nevvrrellmer med 

,,udsne Kraver a 26.50. 
Meget stort Udvalg i Frue• 

frakker I alle ~eiser -
selv de allerstørste -- er nu paa 
Lager til yders! rimelige Priser. 
Vore smaa Priser bevirker at 
sad godt som alt sælges ud i Sæ-
sonen, dog hænger nogle Stk. 
Damefrakker, sum vi nu sæl-
ger ud til betydelig nedsat Pris, 
og De maa gerne se paa dem 
uden Købetvang 

Smukke, moderne Kjoler 
altid paa Lager. Ungpigelijo-
ler med lange Ærmer fra 11,85. 

Vi er extra godl sorteret i 
smukke Nyheder i KJoietaj 
og 

1 il mkoleirjoler har vi gode 
tærnede Stoffer fra 98 øre pr ni. 

Fine Nyheder i Pullover* 
og Femte. Smukke uldne Da-
meveste fra 4,50. 

Vi har stort Udvalg i moderne 
Paraplyer til Danner, Herrer 
og Bern fra .3,5u. 

En Paraply er altid en velkom-
men Konfirmandgave. 

Til samme Brug anbefales fikse. 
nydelige Torklandler, Kra-
ver, IlandmIter og >Uroen-
per. Kitler og Forklæder, 
pakket i smukke Gaveæsker. 

Vi vil gerne have Lov til at 
sige, at vi her el ualmindelig 
godt Varelager, indkøbt med stor 
Omhu og Kritik, og det vil være 
os en Glæde at vise Dem en 
hvilken som helst Vare, De uden 
Købetvang kunde ønske at se 
Udvalg i 

De skal ikke være bange for 
at gere Ulejlighed, vi er her for 
det samme, og uden Hensyn til 
Indkøbets Størrelse er De sikker 
paa en hellig og samvittighedsfuld 
Ekspedition. 

Manufakturhuset 
• 	 Hasle 	• 

• 

Jagten aflyses 
paa Gothegaard, Hojegaard, Hul-
legaard, Vibelyst, Frydenlund, Ven-
nerslyst, s. Muregaard, Egelykke. 
Knudegaards Skov, Nordholdt alle 
i Klemensker. Gedebo og Knar-
regaards Skov i Olsker. 

Fra Mandag den 23 ds. er intin 
Bopæl flyttet til Hobro Malle ,ig 
anbefaler mig fremdeles med al 
Slags Arhejdsknrsel 

Hans Peter endbergsan. 
Tlf. Rø 28. 

Flink Pige 
kan 1. November faa Plads p4,1 

Hullegaard 

En flink Pige 
:Liges til I. Oktober eller November 

Valnoddegaard, Tejn. 

En Pige og' Dreng-, 
14-16 Aar, kan fat' Plads til 1. 
N oveni ber 

Kofoed, Knudshøj, Klemensker. 
Tlf. n. 79. 

En flink Pige 
kan faa Plads til 1. November hos 
en enlig Dame 

Fru Dr. Jespersen, Sandkaas. 

Ung Pige, 
16 Aar, søger Plads straks eller 
senere ved indvendig Gerning og 
Madlavning. Tlf, Allinge 130 y. 

Fodermester 
kan faa Plads straks eller 1. No.,  
vernber. 	Tlf. Gudhjem 81. 

En Karl, 
som delvis vil passe Kreaturer og 
ellers deltage i forefaldende Ar-
bejde samt en Pige, der vil malke, 
kan faa Plads til 1. November 

Smedegaard pr. Allinge. 
Tlf. 119. 

En yngre Karl, 
der vil passe Køer, søges straks 

Hintzegaard, Klemensker. 

En 14-15 Aars Dreng 
kan faa Plads til 1. November 

Sjællegaard pr. Allinge. 

En 14-16 Aars Dreng 
knn straks faa Plads 

Bøgelund, Østerlars. 
TIL Gudhjem 36 y. 

Kartofler optages 
ved Henvendelse til Ellen Bid- 
strup ved Bjørnegaard, Klemens. 

Spis Normalbrød 
Ira Klemensker Bageri. 

Jens Hansen. 

Allinge YeglycerR 

	  Trlast. anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Køb Deres Forbrug af Træ hos os. --
Vi har altid et righoldigt Lager af Pa-
nelbrædder, Forskalling, høvlet og pl. 
Træ, Planker, ru Brædder og svenske 
Lægter. Alt i prima tort Fyr og i alle 
Demensioner. 

Endvidere anbefales Rervæv, Mursten, Tagpap, lcopalpap og 
alt til Byggefaget henhørende. — Leveres i egen Bil overalt. 

TII. 55. 	Gudhjem Handelshus. 



.trtirlin‘ i 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud 

3 MJrs Opsigelse 
Alm. Sparekassevilkaar 
Folio 
i Forsørgelsesafdelingen 

hvortil Præmie. hidtil 

er paa 
4,5 pet. p. 3. 
4 	- 
2 	- 
J,5 
24 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2.• iti r. 

BogtryKKeri 

N ic. Koefoed ) 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-

lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

suler lleffi Noulhordolill 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andel at avertere. 

.Nordbornholm" læses i over 

tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 

derfor bed.–  for Avertering. 
Smaa Annoncer bedes saavidt 

muligt betalt ved Indleveringen. 

Vi er begyndt at fore Ungpigekjoler. 

Smukt Udvalg. - Billige Priser. 

Andreas Thomsen. 

Xvorfor ke6e 7ryksager 	Bornholms 
Spare- og haanehasses 

Yndpakningspapir og Yoser 
hos l)1111.1Neride Agenter. der paa Urund (1,1 

Rejseudgifter rosa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornilzkas Soglryklieri, 
er De altid sikker paa at fan Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig ontgaaende Levering, Telefon 74. 
indpakningspapir, økononzruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

Nif!::!er rene, pæne og stærke pløjede og høvlede 

gran- og Yyrre6rædder 
i lange Længder, passende til Gulve og Lofter, sælt'er vi til 

den lave Pris og med stor Rabat pr. Kontant. 

Xantskaarne stærke 21dskuds6rædder 
i alle Længder, gode til alle Reparationer, sælges til smaa 
Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

97y Cement., 
glosserede Xry66er og Ser, 

Nye Jernvinduer i mange Størielser. 
Emanerede ililurgryder og Vaske 

sælgus til meget smaa Priser i 

NordiandeiiN HandeishiN. 

Midehejee for dem, der droll ud i j clou derode. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. Oho. 	Chr. DideriKsen. Kanne 	ni. 40f■ . 

Indbinding al Doger. 	Proiokollabrik. 	Papirvarer, 
I. El. Arbejde. 	Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 

:.! Ilthli..)wher, Foreninger og Oen, største Forhrugete, 
— - 

De '- 'Jeliterencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste blaade. Alle [udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet - 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Bestilliqer paaVinterbrændsel 
modtages. 

Bedste Sorter engelske Ovnkul, schlesi-
ske Ovnkul, Brunkuls-Briketter og 
kraftige knuste Koks kommer i September 

Manned. 

L 2ZorNait::).(i 

Xleget kraftig Svinesfiraa 
af bornholmsk Sæd, gammel Høst. 

ganske Yfvedeklid, Y'rima Xensetiorn, 
50 pCt. Yoder6ianding, finsk (Soyaskran 

sælges til billige Priser pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Graver 

Største Ludvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjemk. Varer 

til do rigtige Priser. 

!Itili31(11111Pppir 
t•ehmer ug OkonontrulIrr 

leveres til 
Febrilt.priN, 

Firma paatrykkes 

kbortigmte Levering 
fra 

Telefon 74 	Telefon 74 
Forlang Tilbud 

Allinge Bogtrykkeri. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vil finde alt i Neletoi, 
Bag, Itygozekke og Knrveme1 
er. Bilpolstring udtures 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Ilnote 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 

fIngtryikkeri. 

.si  
Den smukke Mindehøj, som Dansk-Amerikanerne rejste i Søn-

dermarken til Minde om de Danske, der drog ud og blev i det Frem-
mede, har i disse Dage i Anledning af Skoleskibet „Kobenhavn us tra-

giske Skæbne vakl forøget Interesse Landet over, idet der er frem-
kommet Forslag om at rejse en Stendysse til Minde om den forsvundne 
Besætning, og at hver Sten fik indhugget et af Besætningens Navne. , 

Skibets Fører er som bekendt en Søn af Fyrpasser Andersen, Ham-
meren  

at lionitie '1)rrr,) Rirtherrrhd, bør Zr atter. 

tete i „9torbhuttiltolin". 

„Vtilrbboritholin" bøfli i oher 35(10 ktirm-
Vtletir al «ttoloninlanter on +lkant/fnfmr forbroner fifleri :Ctienr (India for ridt' 
2000 .11-rotter 	„9toittbanittolnW" 11.(rjrre tofter enlas hocrt Vlor fur ener 6 
4J/tritoner gronet Sarre. 	Dyn "t orrtilitig..511intiO, bet flager aner he boariint 
liner, ben riturtr Qubreotir og br hearrenfebe 91fin•ttilliffismitlinbrber, bar ntIlt at 
ontrtere i und 51(nb 2dItgbeD til in iihibe fiu "tl,orraimig, «a« ban farer 
gabe 'harer urt latiririt er taidurrencebitrItift. 

Elfenbusiakeret Soveurelse 
med 3-Bojet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetmøs engelsK 
Spisestue, compi. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-. 
Ikgstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
Z1-311.- Tlf. Allinge 09 -44C 

udlortr Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 

Chr. Sonne, Allinge. 

Nyheder i 

Onetrakker og Illsiro 
hjemkommet. 

lensker Se 

Mægtigt Udvalg — ogsaa i Ungpigeslorreiser -
Smaa Priser. 

'Nur De til et nyt Gulv el. 
Loft i Deres Hus? 

da har vi et stort Lager af allerfineste Sort høvlede og pløj-
ede Brædder. Desuden har vi stort Lager af tørre, prima 
Brædder og Forskalningsbrædder i alle Længder. 

Billige Priser og Rabat pr. Kontant 

Produkteg. 

BROP#REN14:4 ANKER, HASLE. 
Jr.ltIli.•$T4)1111/11ILI tic TIASIKINFAIIKIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Nyhed: 

DEN ELEGANTE 
LÆDER-GUMMI FRAKKE, 


