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Barndomshjemmet. 
Tit naar jeg er i min Stues Gem 
da trænger sig i min Tanke frem 
det Billede af mit Barndomshjem, 
jeg bærer her dybest inde, 
og bliver jeg gammel af Sind og Aar, 
bli'r Ryggen kroget og hvidt mit Haar, 
om andre Tanker i Tid forgaar, 
det mister jeg ingensinde. 

Bagved en Hæk af Buskbom laa 
et Hus med Mos over Tagets Straa, 
dets lave Vægge var pisket graa 
af Regnen og stærke Vinde; 
men Barndomshjemmet, som dengang 

blot 
i Barnets Øjne var harsk og graat, 
det er for mig nu det tabte Slot, 
jeg aldrig igen skal finde. 

I Havens knudrede, gamle Træer 
i Vaartiden sangjra, Cryets Skær 
til Solnedgangen en Fuglehær 
til Toner fra Bækkens Strømme, 
og Lærken tæt under Himlens Hvælv 
gav Luft for sin Fryd i et Jubelskjælv, 
hvad Under' da, at jeg dengang selv 
blev Sanger i egne Drømme. 

Mens Klokkesangen fra Land og By 
i sene Kvæld og i tidlig Gry 
gik malintung op imod Himlens Sky 
med dirrende, hellig Tone, 
mens Agerhønsenes kendte Kald 
fra Marken lød under Duggens Fald, 
jeg var i Tanken den store Skjald, 
der sang for en Høvdingkrone. 

Men Tiden er svunden, og Tiden skar 
en Brist i Drømmen, jeg dengang bar, 
og brudt en voksen forlængst nu har, 
hvad Barnet har højlydt svoret, 
forsvundet er i et Malstrømsyd 
af godt og ondt nu al barnlig Fryd, 
og alt har Sorgen sit spidse Spyd 
engang i mit Hjerte boret. 

Dog, hellig staar mig hin fjerne Stund, 
da Foden traadte paa Hjemmets Grund. 
Lad Tiden hviske med haanlig Mund 
om alt, hvad jeg ej faar fremmet 
af gyldne Drømme, jeg ved dog, at 
i stille Timer, i Kvæld, ved Nat 
min Tanke løfter sin dyre Skat, 
et Billed af Barndomshjemmet. 

HARALD JØRGENSEN 

Om Tone- og Talefilm. 
—0--  

I et af Københavns nyeste Billedteatre 
staar der over det hvide Lærred : »Det 
tavse Sprog er ofte det mest talende.« 
Dette Teater har endnu ikke anskaffet 
sig de nye Tone- og 'I'alefilmsapparater, 
men længe varer det sikkert ikke; den 
nye Opfindelse gaar sin Sejrsgang over 
hele Verden, og Filmsteknikken er i en 
s:ia rivende Udvikling som aldrig før. 

Jeg vil her fortælle lidt om mine Ind-
tryk af de første Film, jeg har set, af 
denne Art. Den første jeg saa, var den 
amerikanske Kæmpefilm „Noahs Ark". 
Man studser uvilkaarligt straks, naar 
man træder ind i Teatret, ved at se den 
store Orkestergrav overdækket, og man 
savner den sædvanlige Stemmen af In-
strumenter, hvilket ellers forøger ens 
Forventningsfuldhed. - Lyset dæmpes 
og slukkes, og saa bruser Musikken op 
fra den tomme Grav. Klangvirkningen 
er ny. Kan man forsone sig med den? 
Maaske! Man kender den tildels fra sin 
Radio. Jo, nu er jeg klar over Orkeste-
rets rette Sammenhæng, der maa være 
over hundrede Mand. Det lyder ikke 
saa ilde, men helt forsone sig med den 
kan mit Øre nu ikke. Naa, det er jo 
ogsaa første Gang. 

Filmens Handling er i Korthed denne: 
Man befinder sig i et Jernbanetog i Ame-
rika umiddelbart før Krigens Udbrud. 

Forskellige Mennesketyper præsenteres 
og karakteriseres gennem deres Indlæg 
i den livlige Debat angaaende den even-
tuelt forestaaende Krig. En Del af disse 
følger vi saa gennem hele Filmen. Toget 
forulykker, de omtalte Personer reddes, 
Krigen bryder ud og vi træffer dem ved 
Fronten. Under et Bombardement bliver 
de indespærrede, og da de er ved at 
opgive Haabet om Redning, giver een 
af dem, den gamle Præst, sig til at læse 
Afsnit af det gamle Testamente op for 
de andre. Han læser om Babelstaarnet, 
om Syndfloden og Noahs Ark og viser, 
hvorledes alt det, de nu har oplevet, 
kan sammenlignes med og egentlig er 
en Gentagelse af Bibelens Beretninger. 
Man ser .saa". disse Afsnit af det gamle 
Testamente, og for yderligere at bevare 
Illusionen har man ladet de samme Per-
soner fremstille de bibelske Skikkelser. 
Det virker lidt søgt; i det hele taget er 
Behandlingen af Emnet temmelig klod-
set, noget naiv og kunstnerisk set ikke 
meget værd efter vore Begreber, men 
den amerikanske Smag er jo ogsaa tem-
melig forskellig fra vor. Fremstillingen 
af Syndflodens Indtræden og dens Virk-
ninger lader sig ikke beskrive; man er 
ganske overvældet, og en mere realistisk 
Illustration til den gamle Skrifts Ord 
kan ikke tænkes. Og naar saa hertil 
kommer det nye, at man hører det hele 
samtidig, bliver Virkningen selvfølgelig 
stærkere, og alle disse ledsagende Lyde, 
Vandets Brusen, Stormen, Sammenstyrt-
ningen af Bygninger, Torden og Raab 
af Mennesker o s v. var fuldkommen 
naturtro. Tonefilmsproblemet tør man 
vist godt sige er løst tilfredsstillende. 

Men saa Talefilmen ? Ja, her blev jeg 
skuffet; i de Afsnit af Filmen, hvor der 
tales, mærker man tydeligt, at man be-
finder sig paa Begyndelsesstadiet ; her 
maa aabenbart være større Vanskelighe-
der at overvinde. Talen er gennemgaa-
ende for langsom, Stemmerne for kraf-
tige og noget forvrængede, for hule og 
for dybe i Klangen, især Kvindestem-
merne. Gaar en Person hen i Baggrun-
den, mens han taler, vedbliver hans 
Stemme dog at have samme Styrke, hvad 
der virker desorienterende. Ja, og saa er 
der den store Gene, at det kniber svært 
med at forstaa, hvad der siges, selvom 
man kan en Del Engelsk, og de, der 
slet ikke forstaar Sproget, er henvist til 
de ret sparsomme Billedtekster; endnu 
kan man nok følge med ved Hjælp af 
disse, men hvordan skal det gaa, naar 
Filmen bliver lutter Tale fra først til 
sidst? 

Den næste Film, jeg saa, var Atlantic, 
en stor tysk Tone- og Talefilm. Hand-
lingen er saare enkelt; den bestaar kun 
i Fremstillingen af Livet om Bord paa 
en Kæmpedamper før og under dens 
Undergang, der skyldes et Sammenstød 
med et Isbjerg. (Det er „Titanicus sør-
gelige Skæbne, der er Forbilledet). Man 
faar et levende Indtryk af dette flydende 
Palads, det sorgløse, luksuriøse Liv om 
Bord. - Alvoren i Maskinrum og, paa 
Kommandobro, da Ulykken indtræffer. 
Med ægte, tysk Grundighed er der især 
lagt Vægt paa at skildre, hvorledes Med-
delelsen virker Ipaa de forskellige Pas-
sagerer, og de Scener, der udspilles her, 
er af gribende Virkning. Her ydede især 
Fritz Korner stor Kunst som den hjæl-
peløse, der fra sin Rullestol med stoisk 
Ro læsende afventer det uundgaaelige 
og paa forskellig Maade bringer andre, 
halvt vanvittige Passagerer nogenlunde 
til Fatning. Afvekslende med disse Op-
trin i de stille Saloner i Skibets Indre, 
følger man de larmende Optrin paa 
Dækket, hvor Baadene sættes ud, og der 
kæmpes om Pladsen i dem, alt mens 
Skibets Orkester spiller livlig Musik, og 
Vandet trænger højere og højere op i 
Skibet. Endelig ser man, hvorledes de 
tiloversblevne samles i en af de største 

Saloner, nogle fortvivlede, andre kalde, 
alle Sindstilstande i et Virvar; en spre-
der sine Pengesedler, der nu intet er 
værd, andre kaster sig graadigt over dem 
i Haab om Redning. Nogle spiller Kort, 
nogle læser, nogle taler til Forsamlingen. 
Men da Vandet trænger ind, trækker de 
sig alle op i et Horne, og staaende el-
ler siddende i Vand til op paa Livet 
samler de sig uvilkaarligt i et mange-
stemmigt Fadervor. Saa udviskes Bille-
det, men Lydene fortæller tydeligt, hvad 
der nu sker. Da der atter toner et Bil-
lede frem, er det gryende Dag, og Bøl-
gerne vugger blidt paa det store, tomme 
Ocean. Dramaet er til Ende. 

I to Timer har Filmen varet, uden en 
eneste Pause, og aandeløs Stilhed har 
der hersket i det store, fyldte Teater. 
At de ledsagende Lyde i høj Grad har 
højet Virkningen i en Film som denne, 
behøver vel næppe at:nævnes. i Talen 
var heller ikke her tilfredsstillende, men 
dog meget bedre end i „Noahs Ark". 
Og blot man har en lille Smule Kend-
skal- til Tysk, kan man sagtens følge 
med, takket være den tydelige og di-
stinkte Udtale. i Jeg tror, man kan faa 
meget Udbytte af kommende, tyske Film. 
Heller ikke Tyskernes Smag:falder gan-
ske sammen med vor, men den staar 
os dog nærmere end den amerikanske, 
og teknisk set skal Tyskerne nok vide 
at hævde sig. 	 -s 

østens Xuli. 
En Fortælling fra Orienten. 

Oversat af Harry Holst. 

Fir en Baad ned, Langdon, og 
lad os se om der er Liv i ham ! 
Disse Kinesere er som Kattene: De 
har syv Liv." 

Jim Balk stirrede ned i de Ocea-
ner af Drivtømmer, der for hvert 
Øjeblik skruede sig tættere sam-
men om Skonnerten. I otte Dage 
havde „Nancy Free" kæmpet en 
fortvivlet Kamp mod de vældige 
Flodbølger og Hvirvelstrømme, 
som Jordskælvet havde toi•aar-
sart, og som truede med at op-
sluge den. 

Kaptajn Balk havde ikke mødt 
et Skib i flere Uger og havde der-
for ikke hørt nærmere om det 
mægtige Jordskælv, der havde 
endevendt og oversvømmet store 
Dele af Japan; men han havde 
set Uendeligheder af Pindebrænde 
flyde under Kølen ; Pagodatage 
og Tempeldøre havde tumlet sig 
mellem Resterne af utallige Lands-
byer, og der havde været Døgn 
under Rejsen fra Torsdagsøen, 
hvor Jim Baik havde følt det, som 
om selve Jorden var forsvunden. 
Palmekransede Kyststrækninger 
og Byer, som han havde kendt 
hele sit Liv, var udslettede — op-
slugte af Jord og Hav. 

Og nu fik han midt i hele øde-
læggelsens Vederstyggelighed Øje 
paa det gule, skaldede Kineser-
hoved. De lange blodløse Fingre 
krummede sig om et Stykke Træ, 
der mindede om Taget til et Duk-
kehus. 

Langdon firede Baaden ned og 
slog en Trosse om Kineser( n, og 
Kaptajn Balk blev staaende ved 
Falderebet, mens Styrmanden, as-
sisteret af to Kulier, halede den 
bevidstløst! Kineser ombord. Jim 
Balk,..,der forstod sig en Del paa 
Kinesere, saa straks, at det var 
en fornem Kineser, han havde for 
sig. Hans Kofte med de seksten 
Jadeknapper var af det fineste 

Shantung, og Neglene var lange 
og velplejede. Han levede endnu, 
da de har ham hen til den lille 
Kahyt agterude, og mens Langdon 
lagde ham i Køjen og gav sig til 
at arbejde med ham for at kalde 
ham til Live, stillede Balk sig op 
i Døren og saa til. 

Balk var en lille, rødhaaret Mand 
med matte, udtryksfulde Øjne. Han 
ejede selv „Nancy Free" og levede 
af at tuske med Cnpra og Jord-
nødolie. I den korte Tid, den fem-
ogtyveaarige Langdon havde haft 
Hyre paa den lille Skonnert, var 
de to Mænd kommet relativt godt 
ud af det med hinanden. 

„Giv ham en Snaps, Noel, og 
en Varmedunk under Fødderne," 
raabte Balk. „Jeg tror, han klarer 
den." 

Kineseren begyndte at aande 
svagt ; de milde, grønne Øjne fulgte 
opmærksomt Langdons Bevægel-
ser, og han nikkede taknemligt, 
da den unge Mand stak Varme-
dunken ind ved hans valne Fød-
der. 

Balk tændte sig en Cerut og 
vevidte tilbage til Roret, mens 
Lategdon blev hos Kineseren. Han 
skod og iagtt6g det voksblege An-
sigt med de blaalige Øjenlaag, og 
det stod ham med eet klart, at 
hans Anstrengelser havde været 
forgæves. 

Kineseren saa op i Langdons 
solbrændte Ansigt; hans Læber 
bevægede sig næsten umærkeligt: 
„Tak!" hviskede han, „mig for 
længe i Vand. Mit Hjerte ikke stærkt 
nok. Kom nærmere — et lille Ord ! 
mig saa svag — falde ud i Mør-
ket — —" 

Langdon bøjede sig tæt ned over 
ham, men kunde kun opfatte enkelte 
spredte Ord. Han rettede sig der-
for op igen og; fik Øje paa Balk, 
der var kommet listende til. 

„Hvad er det, han siger?" spurgte 
Kaptajnen hæst. 

Langdon bredte Tæppet over det 
stivnede, gulblege Ansigt med de 
brustne øjne. Selv var han blevet 
ligbleg. 

„Det er forbi," sagde han stille. 
„Jeg var dog saa sikker paa, at 
hall var kommet over det," tilføjede 
han med oprigtig Beklagelse i Stt m-
anen. 

Kaptajn Balk stirrede begærligt 
paa den Dødes juvelbesatte Fingre. 
„Han sagde noget til Deml Sig 
mig, hvad det var." 

Langdon rystede paa Hovedet: 
„Han sagde, at han var for svag 
til at staa det igennem. Resten 
var kinesisk, som jeg ikke forstaar. 
Stakkels Fyr!" 

Balk tyggede paa sin Cerut og 
fulgte stadig med Øjnene de kost-
bare Ringe. „Ja — ja," sagde han 
omsider, „De kan gaa hen og tage 
Roret lidt; imens skal jeg hylle 
ham ind i en Pressenning, saa vi 
kan sænke ham i Havet ved Sol-
nedgang." 

Langdon nikkede og gik op til 
Styrehuset. 

Skonnerten kastedes som en 
Bold hid og did af de skiftende 
Strømme; det var umuligt at holde 
nogen bestemt Kurs Himlen var 
gul, som naar er Typhon er i An-
marsch, og Langdon følte bestan-
dig Suget af de undersøiske Rys-
telser, der fyldte Luften med en 
djævelsk Damp. Skarer at 1- ugle 
tlagrede med hæse Skrig omkring 
Skibet, og paa en Sandbanke fur- 

ude var en kæmpemæssig Hob 
af døde Fisk slynget op fra de 
forgiftede Dybder. 

„Hvis vi ikke kan finde Læ et 
eller andet Sted, drukner vi som 
Rotter," bemærkede Baik. „Jeg 
kan mærke, at der sker Forskyd-
ninger af Havbunden. Vi risikerer 
at blive suget ned." 

Langdon havde selv en Fornem-
melse af, at Verden var ved at 
gaa under. 

„Vorherre være med os," sagde 
Balk. „Kun Fuglene er sluppet 
fra det. Her paa dette Sted var 
der en kinesisk By med Banker, 
Butiker og Spillehelveder. Alt er 
fejet væk! Tusindvis af Mennesker! 
Se, derovre var der en pragtfuld 
Alle' og et Tempel saa stort som 
St. Paul. Det er borte altsammen." 

Han iagttog i Smug den unge 
Mand ved Roret. „De er altsaa 
sikker paa, min Ven, at den døde 
Kineser ikke betroede Dem noget 
af sine Affærer," spurgte han „Ikke-
et Ord?" 

„Det har jeg allerede forlængst 
svaret Dem paa, Hr. Balk," sagde 
Langdon afvisende. 

I det samme udstødte de to 
Mænd et Forundringsraab. Ret for-
ude dukkede en mægtig, smilende 
Buddha op af Ruinerne af den 
bortskyllede By; Buddhaen, der 
var paa Størrelsen med et lille 
Hus, hvilede paa et firkantet Sten-
fundament, og paa den anden Side 
at Gudebilledet, midt imellem en 
Dynge Vragstumper, fik de Øje 
paa en ung Kvinde, der signalise-
rede ivrigt med et lille Flag 

„Pokker heller! Det er en hvid 
Kvinde!" udbrød Langdon. „Vi 
maa se at naa hen til hende." 

„Gør Jollen klar!" kommande-
rede Balk og rettede sin Kikkert 
mod Pigen. „Efter Paaklædningen 
at dømme maa hun være enten 
engelsk eller fransk." 

Langdon manøvrerede Jollen 
gennem de drivende Vragstumper 
og naaede endelig mod Besvær 
den Ruinhob, hvor den unge Pige 
havde søgt Tilflugt. Vandet naaede 
hende allerede til Livet, og Lang-
don var ikke længe om at kravle 
hen til hende. Han saa straks, at 
hun maatte være en velhavende 
Købmandsdatter — rimeligvis den 
eneste af den engelske Koloni, der 
havde overlevet Katastrofen. 

„ tak, fordi De kom," sagde hun 
mat. Og med en Kraftanstrengelse 
tilføjede hun : „Som De ser, er 
næsten Alting forsvundet." • 

Langdon drog Vejret dybt og 
tog hende i sine Arme. „Ja",sva-
rede han, De maa komme med 
ombord, Frøken." 

Mit Navn er ingram," sagde 
hun, „min Fader var Kunsthandler." 

„Han er maaske død ?" spurgte 
Langdon. 

Hun viskede et næppe hørligt 
Ja, og Langdon følte, han havde 
spurgt dumt. Han bar hende for-
sigtig ned til Jollen; hendes lille 
Haand hvilede tillidsfuldt paa hans 
Skulder, og han kunde høre hende 
hulke sagte. 

,,Det' kom som en Hvirvelvind 
over de nordlige Øer; men Fader 
mente ikke, det vilde naa os og 
nægtede at forlade Byen. Men Ha-
vet brød ind t ver os og ødel:: de 
alt. Ikke en Sjæl slap levend. 
fra". 

FOrts ædes 



med Najak 
gennem 8uropa. 

Fra Øste l'SOC,1 
tit SO rteliacet. 

Over Grænsen. 
Overalt i Tysklands smukkeste 

Egne findes Jugendherberger. De 
ligger gerne paa et eller andet 
malerisk Sted oppe ved en gam-
mel Borgruin eller Slot, og ofte 
er Ruinen restaureret, saa der er 
Plads til Forsamlingssale, Opholds-
stuer og Soverum, kort sagt alt, 
hvad der hører til et stort Ung-
domsherberge og Feriehjem for 
unge Arbejdere og Funktionærer. 
-- Enhver Vandrefugl eller ungt 
Menneske, som har meldt sig ind 
i „Jugendverein", kan overnatte 
her for nogle faa Pfenning. Han 
kan blive der i en eller flere Dage 
og faa en god, billig Forplejning. 
-- Den gamle Slotsgaard og Have 
danner en herlig, romantisk Ramme 
om Vandrefuglenes friske Liv, de- 
res Viser, Musik og Folkedanse. 
— Unge Piger og Mænd oingaas 
muntert og tvangfrit hinanden — 
alle er Du's og Kammerater. 

Denne Ungdomsbevægelse har 
siden Aarhundredskiftet bredt sig 
ud over hele Verden. Hvad enten 
de kalder sig „Vandrefugle" eller 
Spejdere, Formaalet er det samme, 
nemlig ved Idræt, Sport og sundt 
Friluftsliv at skabe en sund Sjæl 
i et sundt Legeme. 	 Det er en 
mægtig, aandelig Bevægelse, der 
har grebet den tyske Ungdom, 
der glæder sig ved Naturen og 
søger tilbage til den som Rekrea-
tion efter det forcerede Arbejds-
tempo i de store Industribyer. De 
søger ikke alene „at vende tilbage 
til Naturen", at finde den oprin-
delige Grundtone i Menneskesjæ-
len; men de søger gennem Folke-
viser og Folkedanse at genskabe 
Fortidens Romantik. De forsager 
Nydelser som Tobak og Alkohol 
og søger at leve og klæde sig 
saa enkelt og primitivt som mu-
ligt. — Man undgaar ikke at træffe 
disse Vandrefugle paa Tysklands 
Landeveje; de kommer gerne gaa-
ende i smaa Truppe med Mandolin 
og Guitarmusik til en lystig Sang. 
— Men det virker dog mest beta-
gende, naar man træffer et større 
Antal, som lier, paa deres egen 
Borg. 

Vi indkvarteredes i Sovebarak-
kerne, helt oppe under Taget paa 
de billigste Pladser, og sov paa 
Madradser i lange Rækker. 

Næste Morgen stilles Kolonne-
vis i Spisesalen, og vi faar vor 
Kakao og Frokost — og saa gaar 
det atter videre til andre Egne 
og Byer — med klingende Spil. 

Jeg skiller mig ud fra Flokken 
og tager Vejen op over Falken-
stein, høje, skovklædte, forvitrede 
Sandstensklipper. 

Her er dejligt at vandre i den 
tidlige Morgen. Solen staar end-
nu lavt paa Himmelen, Taagen 
ligger nede i Dalene, Græsset er 
vaadt af Dug... Alt er saa friskt; 
med Velbehag indaander jeg den 
rene, kølige Luft..... Foran mig 
rager Carola-Klipperne i Vejret, 
og langt borte øjnes Vinterbjer-
genes Toppe. 

Men i Dag vil jeg ikke paa Bjerg-
vandring. Jeg tog for haardt fat 
i Gaar; det værker i alle Lemmer, 
og jeg har Vabler paa Fødderne. 
Derfor tager jeg Retning ned mod 
Elben, og snart ligger Floden foran 
mig dybt nede. — Lysten til at 
bade vaagner; men Vejen løber 
stadig oppe paa Højdedraget. -
Saa kurer jeg ned ad Skrænten, 
mens Jord, Grene og Kviste slaar 
mig om ørene. 

Efter et have taget Bad og va- 

sket mit Tøj, gaar jeg videre langs 
Bredden. Elben bugter sig mellem 
200 	300 m høje Sandstensklipper, 
der ofte antager sælsomme For-
mationer. — Kommer forbi Klejne 
Bastei, gaar gennem den lille By 
Schtnilka og passerer saa Grænse-
pælen til Tjekoslovakiet. 

Paa en Gang bliver alle Skilte 
og Stedbetegnelser tjekiske — et 
Sprog, jeg ikke forstaar noget af. 

I Ilerrnskretschen, en udpræget 
Skovhugger- og Tømmerflaadeby, 
faar jeg mit Pas stemplet; det er 
nemt ordnet, nu da man ikke be- 
høver Visum mere. 	Jeg veksler 
mine Mark til tjekiske Kroner, en 
tilsyneladende god Forretning, da 
jeg faar opimod en halv Snes Kro-
ner for hvert Markstykke. 

Nede ved Floden staar jeg længe 
og ser interesseret paa, hvorledes 
Folkene maser med de store Træ-
stammer; fra de skovklædte Skraa-
Ilinger og fra tilkørende Vogne 
bliver de en for en rullet ned i 
Vandet, sammenkoblet med Læn-
ker og Vidjer til de danner en 
stor, sammenhængende Flaade -
ofte paa flere Hundrede Stammer. 
Saa gaar Flaadekarlene „ombord" 
og indretter sig paa en mange 
Døgns Sejllads. De sætter Telt el-
ler slaar et lille Skur sammen af 
mindre Tømmer, laver Styregrejer 
for og agter, og saa glider de 
ned med Strømmen mod Bestem-
melsesstedet. -- 

Paa et tysk-tjekisk Skilt læser 
jeg: 25 Min. til Jugendherberget. 
En stejl Vej fører derop. — Paa 
et Højdedrag oven over Skoven 
ligger Herberget med fri Udsigt 
til alle Sider. „Fatter" staar i Ha-
ven og hilser mig Velkommen, han 
byder mig indenfor, og vi bliver 
snart gode Venner. Han er meget 
musikinteresseret og viser mig alle 
sine Instrumenter. — Da han op-
dager, at jeg er musikalsk, bliver 
han Fyr og Flamme, og jeg maa 
love ham at blive og spille Trio 
med ham og hans Kone. 

— — 

Næste Dag bliver jeg inviteret 
til Frokost. Saa Rygsækken paa 
Nakken og afsted. Gerne var jeg 
blevet noget længere hos den elsk- 
værdige Familie, 	 men Prag og 
Kajakken vinker. 

Jeg slaar Følge med et Par 
unge Mennesker; men deres Fe-
rie udløber om et Par Dage, de 
jager afsted. -- Det er ikke noget 
for mig, jeg lader dem løbe --
selv smider jeg mig i Skyggen af 
et Træ og delikaterer mig med 
Blaabær og vilde Jordbær. 

Gennem Dale og over Bjerg- 
toppe -- op og ned — naar jeg 
atter Elben og følger denne syd-
paa til Tetschen. Her henter jeg 
mine Breve og opsøger Fagfore-
ningskontoret, hvor jeg faar en ny 
Legitimation udstedt for Tjekoslo-
vaklet. 

Tidlig Morgen er jeg igen paa 
Vej, gaar over Hængebroen til 
Bodenbach og videre — følgende 
Floden. 

En Lastbil kører forbi. En rask 
Løbetur — den indhentes -- og 
snart sidder jeg paa Toppen af 
det svingende Læs. Det er højt 
til Vejrs, og hver Gang det gaar 
under Træer, hvis Grene naar ud 
over Vejen, maa jeg trykke mig 
fladt til Læsset for ikke at blive 
fejet af. -- Har en herlig Udsigt 

hvor man end ser hen, hæver 
Bjergene sig, og majestætisk ligger 
gamle Slotte og Borge paa Top-
pene, spejlende sig i Elben. -
Slæberne arbejder sig op mod 
Strømmen, og Tømmerflaaderne 
glider nedad ; Karlene ligger paa 
Ryggen og lader sig gennembage 
af Solen — eller er ved at koge 
Middagsmaden og røre i Gryden, 
der enkelt hænger i en gaffelfor- 

met Gren over et aabent Baal. 
De smaa Byer ligger gerne to 

og to overfor hinanden paa hver 
sin Side af Floden. Antikke Huse 
og gamle Kirker viser, at de alle 
har adskillige Aarhundreder paa 
Bagen. 

I Aussig springer jeg af for at 
se lidt paa Byen; men udover, at 
det er ret interessant at studere 
tjekiske Reklameskilte og Gade-
navne, samt lytte til det fremmede, 
velklingende Sprog, der summer 
mig om Ørene — finder jeg in-
tet af Interesse. 

Det er langt hen paa Aftenen, 
inden jeg træt og udaset naar de 
25 km videre til Leiltneritz. Her-
bergerne er alle lukkede, og Ho-
tellerne er for dyre til min Penge-
pung. — Jeg gaar ind paa Jern-
banestationen og køber Billet til 
Prag. Saa sætter jeg mig i Vente-
salen for at hvile ud og tage af-
sted med Morgentoget. 

Men der forregnede jeg mig. 
Kl. 12 kom og gik det sidste Tog, 
der slukkes og lukkes — og jeg 
maa pænt vandre ud i Natten. 

C. A. 

Lidt Statistik over vore 
Skatteydere i Allinge-Sandvig. 

—o— 

mellem 5000-6000 
4000-5000 
3000-4000 
2000-3000 
1000-2000 
500-1000 
100— 500 

2— 100 
0-- 2 

lait 989 
Tallene viser tydeligt Byernes 

Fattigdom. Hvor er alle de Mil-
lioner, som der fables ørn bliver 
tilført Øen gennem Turistvæsenet? 

Hvem kan løse denne Opgave? 
For den bedste Besvarelse udloves 
en gratis Fodtur rundt Hammeren. 

Den videbegærlige. 

&RItering. 
Skønt jeg  meget ofte, ja, næsten 

daglig, taler med Aldersrenteny-
dere fra Fattighuset, har jeg dog 
ingensinde hørt disse udtale et 
eneste nedsættende Ord om Besty-
reren, Hr. Henriksen. 

Derfor maa jeg meget beklage, 
at min lille, saglige Artikel i „ Nord-
bornholm " har kunnet give Hr. 
Stenh. Anthon Jensen Lejlighed 
til et efter min Mening ganske uret-
færdigt Angreb paa Hr. Henriksen. 

H. P. Koefoed. 

Sorgermede. 
Bestyrelsen for Borgerf. vedtog  

paa sit sidste Møde at afholde et 
offentligt Diskussionsmøde til Drøf-
telse at kommunale Forhold, sær-
lig Skattespørgsmaal. 

Formanden, Hr. Kaptajn Koe-
foed, lovede at holde det indledende 
Foredrag. 

Mødet vil blive afholdt i Chris-
tensen Sal, Tirsdag  den 15. April, 
Aften Kl. 7,30. 

Emnet bliver: Skatten — dens 
Anvendelse og  Fordeling. 

Som man ser et meget omfat-
tende Emne, der godt indledet, 
vil kunne afføde en lærerig  og  
frugtbringende Udveksling  af Tan-
ker og  Meninger. 

Alle er naturligvis velkomne; 
mer; særlig de skatteydende Bor-
gere. 

H. P. Koefoed. 

Fra 2/ge til 2lge. 
Faaraaret er kommen, 
overalt ude i Naturen spirer Livet frem 
paa ny efter den lange Vinterdvale, 
Trækfuglene vender atter tilbage og fyl-
der Luften nied Sang. 

Menneskene længes ud, bort fra de 
trange Stuer, Ungdommen over sig i 
Friluftsidræt. Paa Fodboldbanen er der 

Travlhed, der trænes til de første Sports-
kampe. Paa Søndag lægges der for paa 
Banen overfor Gasværket. 

Det bedes der for. 
Allinge-Sandvig Gymnastikforening 

og Ungdomsforeningen har angageret 
Hasle Diletanter til at spille ovennævnte 
Stykke i bornholmsk Dialekt 2. Paa-
skeda% Det skal nok trække fuldt Hus. 

• 41.411:11.14•1•111.0..... 

."~wak for venlig  Deltagelse ved 

Qw  min Mands Begravelse 
Marie Jensen, 

Andreas og Louise. 

- -"' jertelig Tak for udvist Del-
tagelse ved min kære, gode 
Plejemoders Sygdom, Død 
og Begravelse. 

Bertha Gastavsen. 

Olsker 
Resterende Kommuneskat for 

1929-30 bedes indbetalt inden d. 
16. ds. Efter den Tid skrives Re-
stanceliste og Udpantning foreta-
ges uden videre Varsel 

Sogneraadet. 

INTORI) 
Dame-og Ungpigekjoler 

til Foraar- og Sommer 
er nu paa Lager i et smukt og 

righoldigt Udvalg, 

Vore Frakker har den rigtige Pas-
form, et fikst Snit, er fremstillet 
af prima, moderne Stoffer — og 

sælges til rimelige Priser. 
Vi har alle Størrelser, ogsaa extra 
store, og til alle Priser, fra meget 

billige til extra prima Kvaliteter. 

Magasin du Nords lfisalq 
ved Victor Planck, Allinge 

Gudhjem.  
Køb Tapetfabr. „Danmark"s 

holdbare 
Tapeter. 

Nye, smukke, moderne Mønstre 
er hjemkommet i stort Udvalg, 
Priserne er i Aar meget billige. 

Bog-, Tapet- og Papirhandelen 

J. P. Rønne 
ved Siden af J antzens Hotel. 

Tlf. Gudhjem 85. 

••.• • • •• øøøøø 0.•••• •«, 
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Damefrakker. • 
• De kan tro, vi har et fint Ud-• 
• valg i Damefrakker. i Alle Sæ- 
• nonens Nyheder hænger nu til 
• Deres behagelige Eftersyn, uden • 
• Købetvang. 
• Da vort stadig stigende Salg i • 
• Frakker fordrer et mægtigt Ud- 
• valg, og da Lokalerne er for smaa, • regner vi med ganske lave Priser, • 
• saa gaar Salget strygende til gen- 
• sidig Tilfredshed. • 
• Til Trods for de meget smaa • a Priser sælger vi k u n PRIMA 
• DANSK KONFEKTION af bed- 
• ste Snit. Vi behøver nemlig ikke • 
• at tage tie høje Avancer, men 
• vil meget hellere have Dem til 

• Kunde — ogtilDfrd  ee ssk.  al  nok blive • 

• 
• 

• Manufakturhuset • 
• • 

• 
• • se • • • • • • • øøøøøø • • • • • • •• 

Nina Petrowna, 
Den russiske Kameliadame, 

Forbudt for Børn. 

• 
• 9111941,69«9960111 

Borgermøde. 
Allinge-Sandvig  Borgerforening  

afholder offentligt Møde i Chris-
tensens Sal, Tirsdag den 15. April, 
Aften Kl. 7,30. 

For manden indleder: Skatten -
dens Anvendelse og Fordeling. 

1B.aittyreiNco. 
■■•••■••■•• 	 ,IneWID11•111011, 	 

Endnu haves 
nogle faa, ufornyede Landbrugs-
sedler, som kan faas, roen kun 
Fredag og Lørdag den 11. 12. • 

Et I Lod 1,30. Et 11.2  Lod 0,80. 
Barber Johs. Larsen, 

autoriseret Kollektør. 

Nye og brugte 

Radsaainaskiner 
sælges meget billigt 

Maskinhandler J. Holmstrom, 
Tlf. Rutsker 4. 

Z-3 Naaneders Grise 
ønskes til Kohs. 

Andeæg er til Salg. 
Tlf. Hasle 80. 

Halm og Kaalrabi 
sælges. 

E. J. Andersen, Tlf. Sandvig  3. 

far Yoden - 
jeg Etar Skoen. 

Skal De have nye Sko, 
da kom til mig. 
Se mine Kvaliteter, hør mine Priser. 
Traesliomager Larsen 

fører altid den bedste Vare 
og sælger meget billigt. 

`Malervarer. 
Til Gulvene kan jeg  anbefale en 

Fernis som egner sig godt til af-
slidte eller nye Gulve, den træn-
ger godt ind i Træet, tørrer ret 
hurtig  og giver derved et godt, 
stærkt Underlag. 

Til Efterbehandling anbefales 
urin sædvæn I ige extrafine Lakfernis 
der giver en smuk Glans og  tør-
rer meget hurtig, ligeledes en fin 
Gulvlak meget stærk og glansfuld. 

Caleolit-Vægfarve som føres i 
24 smukke Farver, er en færdig  
Limfarve til at udrøre i Vand! 
der er let at behandle og giver 
smukke Vægge, Kakkelonspladser 
o. 1. 

Dural er en udmærket holdbar 
og  billig  Farve at anvende til uhøv-
let Træværk og  lignende udvendigt 
Arbejde. 

Oliefarve, strygefærdig, i 1/2  kg, 
1 kg, 21/2  kg  Daaser, føres i 24 
Farver af allerfineste Kvalitet og  
kan anbefales til alt Malerarbejde. 

Olierevne Farver: Zinkhvidt, Ti - 
tanhvidt, Timonohvidt, Lilhopon-
hvidt og  Blyhvidt i ima Kvaliteter. 

Emaillelakker, hvidt, con!, meget 
smukke og  holdbare til Køkkener 
og  lignende udsatte Steder, 

Durolos Autolak i forskellige 
Farver er det bedste til Biler, klar 
Billak. 

Malerfernis, Tørrelse, Terpentin, 
Spritlak, Schellak, Møbellak, Baad-
lak, Vognlak, Maskinglassur til 
Motorer, Galvanfarve, Broncer og  
Tintur, Bejtser, Brunolein. 

Tørre Farver til Olie og  Kalk 
i kraftig  virkende Kvaliteter. 

Pensler i stort Udvalg. 
Farve udrøres paa Bestilling  

af bedste Raavarer. 
Alt sælges til billigst mulige 

Priser. 

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

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

h jemmelavet Sylte, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paal2eg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Skatteydere 
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Foraaret 1930 ...ø ..ø• 
Stort Udvalg i Herre-, Dame- og Bornefodtej. 

God Pasform. 	 Se Vinduerne. 

Skal De have en ny Habit eller Frakke til Paaske ? 
— da se ind til os, hvor De vil finde et stort, smukt 
Udvalg til billige Priser. — 10 pCt. Rabat pr. Kontant. 
Æg modtages som Betaling. — 10 øre i Overpris. 

Klemensker Manufakturhus, 
E. Krogh Hansen, 

TilKonfirmationen smukke, nye Tapeter 
Et stort Udvalg i 

} 
er hjemkommet til billige Priser 

Sandvig Syg fiandel. 

Nvorfor Køb Konfirmations=Gaverne hos 
køber Folk deres Fodtøj hos 

Laurits Larsen? Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

anbefales 
Salmebøger i alle Prislag, 

gratis Navn. — Telegrammer samt 
alt i Konfirmationsgaver. 

Sandvig Sog fiande I. 

Yordi Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 
han har de mindste Driftsud-
gifter, — Kvaliteten er god 
og Prisen billig! Z flinke Medhjælpere 

søges til I. Maj 
Servanter Yaasfieteg. 

Stort Udvalg fra 5 til 250 Ø. Stk. 

J. B. Larsen. 
- med og uden Marmorplade - er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 
Bestil Deresnyefidoillo Overretimmaturer 

Mortensen, Engegaard. 
Tlf. Rutsker 27. Jac. Jensen. 

hos Inkassationer, Ejendomshandler. Doku- 
mentskrivning, Dodsbobehandling m. v. 

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

En flink Pige, 11011~1111111.11~11~111111•11111~1 Skræder H. G. Westh,  
i Hasle. 

Stof til Klædninger anbefales. 
Reparationer og Oppresning udf.s 

Billige Priser! 	 af allerfineste Kvalitet faas i 

NB. Nogle nye og brugte Klæd-
ninger sælges billigt. 

Ro. Ægte bornholmsk søges til 1. Maj 
Schou, Hammershus. Bihonning Dampvaskeriets Ind- og Udlevering 

er hos 

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

Hurtigste og smukkeste Levering. 

En ung Pige 
Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

S'rodufiten. kan faa Plads til 1. Maj. 
Stenbytnelle, Rø. 

En W16 Aars Dreng Offentlig Dilettantkomedie •EIMINII■111111~101~111111 
kan faa Plads I. Maj 

Nordre Nørregaard, Rø. Lægge-Charlotter 
og Gulerødder købes. 

Læggecharlotter 25 Øre pr. V.2-kg 
Spisegulerødder 5 Kr. pr. 50 kg 

gralIelysti‘ 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

2-den Paaskedag paa Christensens Sal Kl. 7,30. 
Hasle Dilettanter opfører i Dialekt: 

„Det bødes der for -!" It.,,C311~eloneshm~«.... 

Yngre P1edhjælper Entre 1 Kr. plus Skat. Børn 
Efter Forestillingen BAL for Ungdomsforeningens 

og Allinge-Sandvig Gymnastikforenings Medlemmer. Aituille samt en Pige søges til 1. Maj 
Skovfryd, Olsker. 

Tlf. All. 103 y. 	Charles Kjøller. 
A. S. G. 

.1P.1 Opiæeitiningsbnentle altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hønseis. Medhjælper 

Rugeæg kan faa Plads 1. Mai 

Dyndegaard, Rutsker. 

■ffiRle".••••••••••1■1., 	 

Flæsk og Pølse af hvide Italienere er til Salg 
Kontrolhønseriet Nøddebo. 

Tlf. Klemens ndr. 39 y, 
Samme Sted er en 2'/  HK Ben-_ 

zinmotor til Salg 

En Pige modtages til Røgning 
Dina Sørensen, Allinge og 2 yngre Medhjælpere kan faa 

Plads 1. Maj 

Tlf. Klemens s. 45. A(..eyster,gtasle. Et Hus En yngre Karl Hjenituelavet Sylte, 
gratister og Lungepolse. 

Varm Itiodbudding 
hver Fredag Middag. 

med god Udenomsplads eller Avl 
til 3 a 4 Køer søges, naar et Hus 
i Aakirkeby kan tages i Bytte. 

Henvendelse 
E. Ipsen, Rosenvænget, Aakirkeby 

eller Telefon Pedersker 28. 

enten til at passe Køer eller til at 
køre Mælk søges paa 

Tlf. Rutsker 5 	Hullegaard. 

Saasæd og "llarkfr e. 
Byg, Havre, Blandsæd, Soloærter, Glæneærter og Vikker er paa 

Lager i velrensede Kvaliteter 

En yngre, pæn Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

Risegaard pr. Tein. 

‘41‘AGDu sik Gaaseæg og Andeæg 
91-larfifre fra Yrifoleum er til Salg 

Bestillinger paa daggamle Kyllin-
ger, Ællinger og Gæslinger modt. 

Baasegaard, Rutsker. 

Anden-Karl er hjemkommen og nye Bestillinger modtages gerne. 

FodermarvRaal, som jo anbefales meget, er paa Lager. 

Produkten. 
kan faa Plads til 1. Maj 

Bondegaard, Ro. 

Fikse Nyheder Gaaseæg 

er til Salg hos 
Gunnar Dam ved Nordlyst, Kl. 

En yngre Pige, 
Køb Konfirmationsgaver i færdige sorte og kulørte 

uldne Kjoler, Uldmouselinskjoler, 
sorte, marine og 

kulørte Nederdele. 
Uld- og Silkejumpers er hjemkom- 
met i et meget stort Udvalg og til 

meget lave Priser. 

Det største Udvalg! 
Den bedste Vare I 

Den billigste Pris I 

en 14-16 Aars Dreng til at passe 
Kreaturer kan faa Plads 1. Maj 

Kirkebogaard ved Allinge. 
• 

i Emil Vesth's Ur- og Guldsmedeforretning 
Telefon HASLE 116. 

Lommeure, Herre- og Dame-Armbaandsure, Urkæder. 	Guld-, Sølv-, 
Plet-, Tin- og Nikkelvarer samt Guitarer og Mandoliner anbefales. 

Gode Varer. Billige Priser. 

Harley Davidson 
En ung Pige nied Sidevogn, 7--9 HK er 

til Salg eller Bytte med en mindre 
Jens Olsen 

ved Johns Kapel pr. Vang. 

En Ged 

som lemmer først i Maj sælges 
N. Chr. Lund, 

Sivertshus, Rø. 

samt en yngre, paalidelig Foder-
mester kan faa Plads 1. Maj. 

Tlf. H asie 80. „Vennerslyst« . 

En flink Karl 9arti aRaagurrinzifocitøl Mailsin do Nords bukl kan faa Plads til 1. Maj 
Nielsen, Ll. Dammegaard, Klemens 

Gaaseæg til Salg. 

er hjemkommet og sælges til følgende lave Priser: 
Nr. 22-25 	Kr. 4,50. 	 Nr. 26-28 	Kr. 5,85. 
Nr. 29 34 	Ki. 6,85. 	 Nr. 35-40 	Kr. 7,85. 

C• 
 

arses 'is 	k‘olojsiorreiiiiH, 

ved Vieton Phinek, Allinge 

En Vogn og Stavsele Iffiliti~111~11111 
Rugeæg er til Salg eller Bytte med Kartofler. 

Andreas Nielsen, 
17. Sig. Pcl., Olsker. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

— BERGHAGEN — 
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf, Hasle 66). 

er til Salg af sorte Monorka 

Charles Hansen, 
ved Splidsgaard Trinbrædt, Kl. Z.-Kalvs sund bedeko 11=1.14.41131•21112111.116....."111....-.011n.ayi- 	 Ima....•■•••■,..1.1.11««ISMI.,1••■•■• 

I-los Jens Hansen i Allinge Gaaseæg og Andeæg 
til Salg. 

Personkørsel 
med 5— 7 Pers. Bil udføres 

Math. Dahl, Tlf. Allinge 68 y. 

En saa god som ny 

Barnevogn sælges billigt 

Lillehave, Olsker. 

og Rosenkartofler er til Salg 
Pilegaard, Olsker. er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er 

stort Udvalg og billige Priser. 
Alt til BeKleedning, 

saavel færdige til Brug straks — som Metermaal af alle 
Slags, baade til voksne og Børn. 

Særlig anbefales: 
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer ni. m. m. 

Gode Slagtekreaturer 
og Ungsvin købes til bedste Priser 

G. Jørgensens Slagterforretning. 
Tlf. Allinge 66. 

Saagummisfio. 
Et mindre Parti Nr. 36 til 42 

sælges til den lave Pris 
Kr. 8,50 og 9,85 pr. Par. 

:Træskomager cearsen 
Ny Tospænder Fastvogn 

Kofoed 5 Plorfensen Haveredskaber. To huidlakerede Senge og en Enspænder Fastvogn, en 
Enspænder og en Tospænder Fje-
dervogn, en Hakkelsesmaskine, 
10", to Plove og en Aljepumpe 
staar billigt til Salg eller Bytte 

Smedemester Undblad, 
Tlf. Klemens n. 5. 

Ltyzgef+Prretning med Madradser, en Chasselongue 
og en Gasbageovn er til Salg. 

Enkefru E. Christensen. 
Tlf. Hasle 90. 

Skovle, 
Spader, 

River, 
Skuffejern, 

m. m. m. 
købes absolut billigst i 

III 
4.> 

De sidste Nyheder i 
• •••• 

■74-)  

TIK All, 77  Tlf. Ahl, 79 

Fodtøj for Sæsonen 
God Saahaure er hjemkommet 

Clarsens Skotojsforretning,k11. Rugeæg sælges paa 
Lindesgaard i Olsker. Produktet!. af fine, rigtlæggende Dyr, hvide 

Italienere og R. 1. R. a 15 øre 
pr. Stk. er til Salg hos 

Janus Hansen. 
Tlf. Gudhjem 102. 

Konfirmationsganer Plarckmanns Kiosk Alltilo SOODOS Hypietorrchipo og Telegrammer i stort Udvalg 

Warckmann, Kaste.' ved Eksercerpladsen, Hasle sælges. 

Tlf. Hasle 90. Buddingpulver. 711›3»- Tlf. Allinge 69 -fflIC-4C 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

St. Helena 15 Øre Pk. 7 Pk. 100 
Buddingpulver n1 Vanille 

og hakkede Mandler 20 Øre. 
Vanille Crempulver. 
Savona Fromagepulver 25 Øre. 

Corjen, %Hinge. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Pliillipsen, Sal,dv,g 

Piggetraad, Ilegntraad, Traadvæv 
i alle Dimensioner er paa Lager til allerbilligste Priser. 

IPirc»dukten. Chr. Sanne, Allinge. 



gtimrfor ks6e fryksager 
Yndpafiningspapir og ftoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 
Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzfias Sogirykkeri, 
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. 

GØDNINGS- 
KOMPAGNI  

Svovlsur Ammoniak 
kan med Pordet bruges til 

Koralroer, 
Kartofler. 

Havre. 
Frøhuedegrata 

samt som Foraarsgcsdning til 
ENGE og GRÆSGANGE 

• 9 • • 
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(20,6 0/o Kvælstof) 

SvovisurAmmoniak 

Til Kaalroer 
bør anvendes 

Til Havre 
er 

Svovlsur Ammoniak 
den 

bedste 

og 

billigste 

Kvælstof-
gødning. 

EEEEIIIII•111111111E 

p ir DANsKz 

GØDNINGS- 
KOMPAGNI 

end 

Salpeter 

DDDANSKE 
------- 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

DET DANSKE 

GØDNINGS- 
KOMPAGNI 

GØDNINGS- 
KOMPAGNI 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Et lille Parti Spegesild T11' ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

SKæreri 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 - Raftelofter 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. 

Skering af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

De yi,oerierencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 141,W, 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 Boløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

er til Salg. 	Chr. Wang. 
Tlf. Hasle 21. 	Helligpeder. 

hiphiqspapir 
11'osiir og IWtottu,irilitilge't 

leveres til 
Fahrikespris. 

Firma paatrykkes billigst. 

IliturfiggtP Levering Chili=Salpeler, Kalksalpeter, 
Svovlsur Amoniak, Nitrophoska, Alun e Bfor‘gl  trykkeri. 

40p Cl. Kaligodning. IS Ret Superfosfat Telefon 7,,triang Tilbud
. 

74. 

 Fortsat' 
er paa Lager og udleveres gerne snarest muligt. 

NorcilandQ3I3 Hande!shu. 

Meget smuk, tysk Kærnehavre 

III id- Ø 	rmilirkprsel 
samt Svinekørsel hver Torsdag 
Formiddag. Bestillinger modtages. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

er paa Lager og sælges billigt. — Ved Køb at hele Læs (pr. Kontant) 
har vi en f.,, xtra Prim. 

Gode Kvaliteter af bornholmske Sædvarer: 

Hvede, Byg, Blaidsffid og Havre 
sælges til nye, rimelige Priser -- dog helst Tøndevis og Netto. 

Nordiandets Handelshus. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Forreiningsitonvoluiler 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 
Allings Bogtryhheri 

CCICIDCID0DOODCICIDCICIDO4DDDCIDDnD0DCIDCIDCIDDIDDDLIDDDCIDDCIDCICIDD 
D n 
i3 	1 	4, 	 13 

S åOlerleiS Udsalg paa Lindeplads1 
'Fif. 45. 	D 

D 	 D 

o• Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. B 
0 

D CIDCMDDCICIODODDDOCIDDCIDODOCIDCIDCIDDCSDCIDDIXICIDIDDDDICIODDUCIDD 

Nedtnstaaende Opgave luses, idet 
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 
Ord danner Begyndelsen paa det næste 

Opgave Nr. 51, 
1-4. Boldspil til Hest. 
3-5. Rovdyr af Katteslægten. 
4-7. Norsk By. 

6-11. En Slags Veranda. 
10-13. Engelsk Drengenavn. 
13-14. Husdyr. 
14-15, 4 Snese. 
15-16. Er ved at blive umoderne. 
16-17. Træ. 
17-22. Slyngplanter. 
20-23. En Hersker, kendt for sin 

Grusomhed. 
21-24. Kærlighedsgud. 
22-30. Slot, bygget af Kristian den 

Fjerde. 
28-35. Leder Kirkesangen. 

Hvor man befrygter 

Lyspletsyge bør 

Svovlsur Ammoniak 

benyttes 
som 

Kvælstof- 
gødning 

.44** 
Kvælstoffet 

købes billigere i 

SvovisurAmmoniak  

• • 9 • • • • 
Ti artofler 

bør anvendes 

SvovisurAmmoniak 
(20,6 Ok Kvælstof) 

Forbruget at 

Svovisur Ammoniak  
var herhjemme 

i 1923: 1,500 Tons 
i 1929: 44,000 Tons 

20,6 0 f 

Svovlsur Ammoniak 
faas overalt 

hos vore Forhandlere 

411.4> 
'.4 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

breS (gi" føl! 
—o— 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
GrundbetingelserneforetSamfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-

betingelse. 

• 
9 e 
9  
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Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, Diderihsen, 	 Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 

	

1. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakerat Sovevffirelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetravs engelsh 
Spisestue, compl. fra 550 nr. Chesterfields Dag.. 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Allinge ny Ikfleibelnreagasin, 
Havnegade 53, Allinge, 

Tømmer og Brædder 
er paa Lager i alle Længder og Tykkelser. 
Fine Gulvbrædder og tørre Udskudsbrædder. 

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

Produkten. 

Skat' et Stad have 
Aetydning 

indenfor en Landsdels Beboere 
mellem Køber og Sælger, mellem 
Arbejdsgiver og Arbejdssøgende, 
saa maa det have en konstant 
Udbredelse,.,':og man maa være 
sikker paa at det kommer i alle 
Hjem, saa Læserne let kan finde, 
hvad de søger. Et saadant Blad 
er „Nordbornholm". Et Blad, der 
kun henvender sig til' et bestemt 
politisk Parti, duer ikke til Aver-
tering, thi de averterende henven-
der sig i Almindelighed til alle 
uden at spørge om deres politi-
ske Overbevisning. 

At „Nordbornholm" efterhaan-
den benyttes mere og mere som 
Annonceblad af By- og Landboere 
er en Kendsgerning, og'det bed-
ste Bevis for at Annoncerne læses, 
er ;'at —dissesjelden',1 behøver at 
averteres mere end en Gang. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Ente direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 

hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kahira; 

samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejtk i 

Canada urnic1W., Marc efter .-‘■ Plcomsten. Alk •Oplysninger tra P. .1%‘; !: L 

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., 	110N• 

iogtr. .heffer, Ramte, fflufltr. Wornithrn, Tegl, Q1:1». 13eteten, Stmuffe, 

Q3optr. 	OSorwithfa, 2Iffinge, 	otogiaf Wergbagen>  bame, 

vi sælger Morsø= Jernvinduer 
oi har Lager heraf i alle Størrelser til srnaa Priser. 

Giosserede Ko- og Svinekrybber samt Rør 
sælges til lavere Priser. Opgiv Størrelsen og spørg om 

Prisen i 

Avq* i „Nordbornholm"! 	Nordlandets handelshus. 


