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„Nord-Bornholms Ugeblad`
trekkes l el Antal af mindst 1600 &emuh
ag forsendes gennem Postetesenef I MIMI%
Sandelg, Olsker, Ratstør, Re og Klemensker.

„N,d-d-Bornholms Ugeblad"
har den stemte Udbredelse I Nordre Hen ed
p:1;er last i ethvert tifem og egner sig der(Pr b edst til Avertering.

„Nord-Bornholm-1 Ugeblad'
optager gerne Bekend:Remiser af enlirer Art
rorions Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
L'ller- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postrzontorrr saml paa Bladets Kordør og
ko r ler 1 Kr. halvaarlig.

El fynsk Bryllup for
100

Aar

sideli,

Albert Thomsen skriver i „Assens
A. Dagblad":
Selv om mange af de gamle Bryllupsskikke endnu holdes i Hævd
omkring paa Landet, saa er der alligevel i de senere Aar indført saa
mange af „di her nymo'ens Awekatt strejer«, som en gammel Mand
en Gang udtrykte sig for mig, at
et Bryllup i vore Dage former sig
paa en helt anden Maade, end det
gjorde for et Hundredaar siden.
Naar der var „lyst" ud i Kirken
for det unge Par, tog „Skafferen"
fat. Forsynet med en udførlig Liste
over, hvem der skulde „bydes",
begav han sig rundt til de udkaarne.
Børnene opdagede ham, naar han
var i Anmarsch : „Mor, Mor, itu
kommer Skafferi !" lød det inde i
Køkkenet. Han var heller Ikke til
at tage fejl af, saa fin han var:
bias Vadmels Skødfrakke og Benklæder, lange Støvler, hvid Halsklud
og en imponerende sort Filthat pas
Hovedet, Efter at have hilst pas
Manden og Konen, afleverede han
med Fart og Rutine sin Indbydelse,
som I. Eks. kunde lyde saaledes:
„Jeg skal hilse fra Iver Benisen og
hans Kone og Datteren og hendes
Kæreste og bede jer, om I vil komme der ud nu mestkomMende Fredag Kl. 1I og spise Frokost og
følge med Brudefolkene III Kirke
og høre pas en kristelig Brudevielse
og siden følge med hjem og spise
til Middag og saa blive en liden
Stund hos dem, jo :længere jo kærerel" Nogle Skaffere brugte en
mere kunstfærdig Formular.
Orer en berettes det, at han en
Gang i den Glad blev henrevet al
sine egne oratoriske Færdigheder,
al han .ikke bemærkede, at hans
Permissioner i
Gliden sænkede
sig ned over 11..na Støvler, saa han
til sin egen Rædsel og Selskabets
Moro fandt sig selv slaaende i hvide
Underbenklæder, da Talen var endt.
Et Par Dage før Brylluppet holdles der Føringsgilde. De indbudte
sendte da deres Piger til Gildegearden 'ned Føring, .d: e. Gæsternes
Bidrag til Festen Smør, Æg, Kyllinger, Brændevin, Øf, et halvt Lam,
en , Skinke o, I. — Ørn Aftenen

korn Karlene for at .følge hjem",
men først dansedes der el Par Timer.
Paa selve Bryllupsdagen begyndte
man med en solid Frokost og kølle
saa til Kirke; de unge Karle galopperede loran som Forridere. Et Par
Spillemænd spillede fra Trappestenen, naar Kirkefølget vendte tilbage.
Derpaa gav man Gaver. Brudeparret salte sig ene ved el Bord, og
Gæsterne defilerede nu forbi, gav
dem Haand og ønskede til Lykke
og lagde samtidig en eller anden
Sølvmønt pas Bordet som Gave.
Efter lang Tids møjsomt Arbejde
lykkedes del saa Skafferen at Ina
Gæsterne .drevet" over i den pyntede Lo, hvor Bordene var dækkede,
og derpaa indbares Maden, Her er
f. Eks. en Spiseseddel: Perlegrynsuppe med Rosiner og Safran, derpaa Flæskesteg, Oksesteg, stegt Gaas
og Lam. Saa kom der Kødsuppe
med Boller og Svedsker, sari Sylte
med Rødbeder og endelig en Kage.
Dertil kom de vaade Varer : Rødvin,
Franskvin, øl og Brændevin. Efter
4-5 Timers Forløb var 'alle mætte,
og Skafferen holdt nu en pæn Tale,
man sang en Salme og gik fra
Borde. Efter Kaffen — hvor denne
Drik var laget i Brug — begyndte
Dansen, som indlededes med en
„Brudovals", der dansedes af Brud
og Brudgom alene.
Næste Dag begyndte Gildet igen.
Da lød Traktmentel olle paa Hønsekødsuppe, Peberrodskairl, Sylte, Steg
og Klipfisk. Del var olie en Søndag,
og de nygifte var derfor i Kirke
sammm !ned hele Slægten. Middagen var omtrent som paa første
Bryllupsdag, dog med knap saa
mange Retter. Der samledes til fra
60-80 Mennesker til et saadant
Bryllup.
Man korn ikke til at gas sulten
i Seng, naar uran var „bøden med"
til deri Slags Gilder! Og der skulde
et kraftigt Fordøjelsessystem til at
Isa Bugt med en Kost, saa tung
og solid som denne.

Ungdommen
og de moderne Danse,
—0—
I Arbejderstandens største Organ
„Soeial.Demokraten" har der i nogen Tid været ført en interessant
Diskussion om de moderne Danse
og deres Indvirken paa Ungdommen.
Meget har der været sagt i ni od
dem og kun forholdsvis lidt f o r
dem, og da vi mener, denne Sag
har Interesse i videre Kredse, aftryk.
ker vi her et Par Brudstykker af
de Indlæg, som synes os at have
mest Interesse — og som aabenbart
giver Udtryk for en Stemning, som
maaske nok kan siges at have sin
Berettigelse. Det ene Indlæg er fra
en bekymret Moder, hvis Følelser
sikkert deles at mange, og som mener, al de moderne Danse betyder
hverken mer eller mindre end Nutidens systematiske Forsimpling af
de unge. Og hun motiverer sin Op-

fallelse ved følgende Eksempel :
„Jeg gik forleden til Bal sammen
med min 17-salige Datter, Dorthea,
som er Arbejderske paa en Fabrik.
Hun er en køn, frisk Pige, og vi
har nu i mange Aar delt godt og
ondt sammen. Og at se hendes
Fremtid betrygget og lykkelig er
mit Livs Drøm.
Vi sidder i Balsalen, hun for at
komme til at danse, jeg for at blive
glad over hendes uskyldige Glæde.
Men det blev en dyb Skuffelse f o r ni i g. En ung Mand 'ned et
„moderne", frækt Ansigt kommer
hen Ill min Datter, og uden at
bukke siger 'mil hæst: „Dorthe,
ska' vi to lin' en Vrik I Dorrhea rødmede glad (til min
Sorg) og kastede sig med et Smil
I Armene pas ham, hvorefter disse
to ulige Mennesker opførte en Dans,
som jeg skammede mig over pas
min Datters Vegne.
Hun hængte over ham som en
slatten, alt opgivende Kvinde; deres
Kinder mødtes, deres Dans var kort
sagt en gennemført Haan mod al
Plastik og Ynde. Saa prægedes hele
hans Dans af en Brutalitet, • som
rummede en dyb Foragt for Kvinden. Og jeg forstod i samme Nu,
at disse Danse virkelig rnaatte have
deres oprindelige Hjemstavn i Paris' og Buenos Aires' værste Danseboder.
Jeg saa paa dem, jeg hørte stadig Kavalferens Ord : „Dorthe, ska'
vi ha' en Vrik !" Jeg saa alle de
andre Par danse som dem.
Hvad var de! vel andel end Skamfeished allsaminen ? De, som havde
vovet at danse saaledes for blot las
Aar tilbage, vilde være blevet vist
ud. Men nu nød de alle deres Triumf.
Dette var mere, end- jeg kunde
udholde. Og før Musiken havde
begyndt pas den næste Melodi, forlod jeg Balsalen. Jeg kunde simpelthen ikke udholde at spore denne
Duft af Prostitution bølge om Tilfil
Datter.
Denne moderne Dans drager Ungdommen nedad. Slattent Raffinement
og utilsløret Sanselighed er traadt
i Stedet for den gammeldags Friskhed og Livsglæde. Poesiens og
Uskyldighedens Alfer, disse skønne
Væsener, som netop skaber den
rette Balglæde, saa Dansen bliver
et Led i Opdragelsen, er fløjne bort,
langt ud pas Landet eller til afsides
liggende Byer, hvor Ungdommen
endnu ikke er blevet ormstukket.
Man kan saa koldt sige : „En
ting Mand kunde ogsaa have tiltalt
Deres Datter som anført pas et
gammeldags Bal. Og hun kunde
ogsaa lier have fnaet en tarvelig
Person til Kavaller1"
Indrømmet I Men det, som slog
mig, var, at alle Milieuets enkelte
Dele passede saa uhyggeligt sammen. Den sjælløse, men hidsende
Melodi, de unnstændiee Danse, Kavallerernes Uhiollighed — for ikke
al sige Raalred — og Baldamernes
slappe, eller glade Given-sig-hen i
alt dette, dannede for mig et uro-

vækkende Helhedsbillede. Det ene
Led passede saa forfærdende godt
ind i det andel . .
En ung Mand udtaler sig i lignende Retning, og kommer maaske
Kernen i Sagen nærmere gennem
den Opfattelse han gør gældende.
Han begynder sit Indlæg saaledes ;
„Jeg er en ung Mand, som selv
holder meget at at danse; men navr
, jeg skal være ærlig, maa jeg tilstan,
al saadan som Dansen an udvikler
sig, fortjener den Ikke en Gang
Navnet Dans. Hvis Dansen kunde
trolde sig indenfor de,Grænser, som
Danselærerne trækker kunde det
endda gas ; men kommer man tit
et Bal, ser man de unge Mennesker
indtage de utroligste Stillinger som
enhver, der holder al at danse, Irma
vende sig fra med Afsky.
Og der er heller ingen, der med
Rette kan paastaa, at de unge Mænd,
og jeg kan vel ogsaa sige de fleste
unge Piger, gaar til Bal for al glæde
sig over Dansen. Nej, del er, som
.Etl Modet" skriver, k u n Sans et i gh e d, der er traadt i Stedet for den tidligere friske
og sunde Glæde. Jeg tror ogsaa de fleste Mødre vilde sige som
denne Moder, hvis de saa deres
Børn danse paa den Maade, som
nu er brugelig.
Der er dog en af de moderne
Danse, som jeg vil tillade mig at
tage i Forsvar, og det er BostonValsen. Denne Dans overgear virkelig efter min Mening den gamle
Vals, idet den er mere fri, og som
Følge deraf lettere at danse, ligesom den_ ser bedre ud end den
gamle tvungneVals. Dog kan denne
Daus ogsaa ødelægges ved en altfor „fri" Udførelse.
Jeg tror imidlertid ikke, at de
moderne Danse vil forsvinde og
give Plads for de gamle igen. Nej,
Dansen vil stadig forandre Karakter:
nier om det bliver til den rigtige
Side, ved jeg ikke . . ."
Og den tinge Mand erklærer til
Slut, at ogsaa han mener, de moderne Danse i Almindelighed virker
moralsk nedbrydende og al det
vilde være ønskeligt, om de nu
brugelige Danse vilde forsvinde og
give Plads for andre mere indholdsrige og sjælfulde Danse . .
Disse Indlæg er kun et Par blandt
de mange, der hævder de moderne
Danses uheldige Indflydelse paa
Ungdommen. Og det skal indrømmes, at der overhovedet rundt om
blandt de unge og de ældre findes
megen Modvilje mod det Udslag,
de umoderne Danse giver sig ikke mindst pas offentlige Steder.
Den unge Mand, hvis Indlæg, vi
delvis har gengivet, peger da ogsaa
pas el Punkt, soul forekommer os
al væsentlig Betydning — nemlig
den Maade, der danses paa og det,
at Dansen gear ganske udenfor de
af Danselærerne fastsatte Grænser.
Det er vel nok der, de moderne
Danse har deres Akilleshæl — de
skejer meget let ud og bliver Genstand for ran og uanstændige Menneskers Omformning, saaledes at

Danse, der virkelig kan være bande
smukke og stilfulde -- saaledes
som I. Eks. den omdisputerede Boslonvals — danses pas en ligesaa
modbydelig som uæstetisk Mande.
Naar man ved el privat Bal ser
de unge, der virkelig har lært at
danse de moderne Danse, vil man
sikkert ikke have Grund til at klage
over Dansens Usømmelighed. Men
i et privat Selskab er der jo ogsaa
en vis indbyrdes Kontrol, som umuliggør den Diller vidtdrevne Erotik
I de moderne Danne — man var
vel egentlig nok til syvende og
sidst hinandens Kinder og Læber
ligesaa nær i de gamle Danse, hvor
Herren holdt Damen tæl trykket
ind til sig.
Men Ulykken ved de nioderne
Danse, som de danses rundt om
paa offentlige Steder, ligger vel nok
delvis i, at de, der danser, ikke har
lært Dansene ordentlig og derfor
mange Tilfælde drager de grimmeste Sider frem, fordi de er de letteste at falde tilbage paa — og maaske ogsaa dem, der tiltaler de uheldige Elementer mest. De unge Piger danser gennemgaaende pænere
end de unge Mænd, men enhver
Form for Dans indeholder nu engang en hel Del Erotik, eller om
man vil ; Sanselighed — og naar
Dansen saa af Kavalleren føres for
vidt ud over det passender Grænser — ja saa lader de unge Piger
sig rive med, uden maaske at tænke
videre over, hvad det egentlig er
de indlader sig paa. Men hvad der
er mere end ubegribeligt er, at der
ikke er nogen Kontrol med Dansen,
al der ikke lindes et effektivt Titsyn, som Forbyder og forhindrer
de Uskejelser i Dansen, som nu
hører til Dagens Orden.
Vi forstaar ikke rigtigt, at de
unge Peger vil linde sig i, at Dansen antager den Slags Former. Der
er dog en hel Del af dein, som er
fra gode Hjem og hvis moralske
Sans ikke er helt slappet, og de
vilde dog sikkert kunne føre en
Art Justits i deres egen Kreds, saaledes at de moderne Danse dog
af nogle blev dansede paa en pæn
Maade. Saa vilde de uheldige Elementer maaske blive mindre toneangivende, saaledes, at offentlig
Dans ikke blev til del, den nu
mange Steder er, og samledes, at
en Moder roligt knude lade sin
unge Datter gaa ud og faa sig en
Dans med andre unge Venner og
Bekendte.
Daarligl Selskab kan man jo aldrig sikre sig Imod, især ikke i
offentlige Lokaler, hvortil man blot
behøver at købe Billet for at Ina
Adgang. Men hvis der var en streng
Kontrol og lidt mere Fasthed -hos
de unge, vilde de umoderne Danse
ikke behøve at udarte hig til grim
Raalted.
Og det er [mimiske heller ikke
helt med Rette, at uran giver selve
Dansen Skyld for Ungdom ineUS
Demoralisation, der vistnok stammer fra andre ug dybere liggende
Aarsager, for hvilket Dansen kult

bliver det ydre og niere iøjnefaldende Wyk og som bunder i din
Frihed, "den moderne Ungdom
kræver som sin Ret uden samtidig
at være sig si! Ansvar bevidst. Og
vi maa i og for sig give de før
omtalte Indsendere Ret i deres Udtalelser om, at de moderne Danse
virker stødende og usømmeligt i
den Form, man ser dem i rundt
om • paa de olfentlige Danselokaler
— ikke mindst ril de saakaldle
Foreningsballer, hvis private Karakter gerne er rem illusorisk. 1 Tivoli
og paa Dyrehavsbakken antager
Dansen jo ogsaa Former, som ikke
er helt hyggelige, og vi lorstaar
godt, at der el Misstemning mod
de Danse, der saa tydeligt viser de
uliges Slaphed I moralsk og iøvrigl
ogsaa i æstetisk Henseende. Men
vi er ikke helt sikre paa, ni Forholdet ikke er et andet end det Indsenderne gaar ud Ira, og at Ungdommens Demoralisation ikke netop
stammer fra de moderne Danse,
men snarere giver sig et generende
tydeligt Udtryk i deri Mande, de
danse.; paa. Danse, der kan være
saa nydelige som de moderne Danse,
bliver kun hæslige og anstødelige
gennem deres Udøvere, enten det
nu er bevidst eller ubevidst, de danses grimt.
Et Ord, som Vrik hører ikke
hjemme i de moderne Danse man vrikker overhovedet ikke, hvis
man forstaar at danse og har lært
Dansene ordentligt. Men at Dansene
er saa frie, at de let kan overdrives
og føres ud over det passendes
Grænser, kan man maaske i sidste
Instans ikke give Dansene Skyld
for. Og hvis der i Danselokalerne
blev sørget for ordentlig Kontrol og
et tilstrækkelig kyndigt Tilsyn, som
kunde skride ind mod de Former,
Dansen ofte antager — ja saa vilde
meget være vundet, og Mødrene
kunde tryggere end nu lade deres
Pigebørn og disses unge Venner
gaa til Dans sammen. De daarlige
Elementer, som ønskede at drive
Dansen ud i det usømmelige, vilde
da af sig selv blive borte — en
Advarsel og en eventuel Udsmidning vilde sikkert gøre den forønskede Virkning og bidrage til at
rense Luften.
Menagere i V. D."

Møder du en Stakkel.
Møder du en Stakkel
paa din Vandring over Jord,
giv ham da en venlig Haand
og et kærligt Ord !
Staklen er saa fattig,
og hans Glæder er saa faa ;
du har nok at give af ;
tænkte du derpaa ?
Spørger du om Lønnen ?
Ak I skal Løn du ha' for del?
Det, som er din sande Pligt,
og som er saa let !
Hvis du kun vil give
for at vinde selv derved,
saa lad være, thi det er
Egen kærlighed.
Men naar Staklen kommer,
lad da ej, som du var blind;
giv, men giv kun altid af
et oprigtigt Sind !
A. Theodor Geertsert.

De fjerne Skove
at Christian Stub-Jørgensen.
—0—
Det er Ikke hver Dag man i vor
hjemlige Litteratur træffer en ung
Debutant, der med Udgivelsen af
sin første Bog, giver et saa absolut
Bevis paa sine Evner i den skønne
Versekunst.
Naar „De fjerne Skove' strutr saa
højt skyldes det I Særdeleshed lire
al Samlingens Digte ; Morgen i April,

Foraar i Danmark, Vinterskuntring
og Fortids Skov.
Et Par Vers som disse:
— 1 Ewalds syge Træk
og i Wessels kry Pi fil
er hele Danmarks Foraar dets Sniærte og dels Smil.
giver os el Billede at Digterens
originale Stemninger, som han i
formfuldendte Linjer saa udmærket
forstaar at udtrykke og gengive.
I Digtet .Vinterskunuing" — fra
Formens Side [lumske del bedste
al dem alle — synger han om den
ensomme Havhest orm Københavns
Kultorv ; han hører den græde af
Længsel mod Havet og fra dens
hængende Mule siver de rindende
Vandstrømme med melodiske Plump.
Det er sart kønt og ægte skrevet
det Digt, al man Irina holde af det.
Det store Digt _Fortids Skov',
Isvis pragtfulde Strofer maner det
mest sære og brogede Fortidsdrama
frem for Læseren, er det lødigste
af det lødige I Bogen, og paa en
Mande ganske uundværligt for Forstanelsen af Tillen: De fjerne Skove.
I det tager Digteren en vemodig
Afsked med sine tidligere Aar, der
for ham har været saa indholdsrige
og skønne. Tilbage ligger paa Skrivebordet en Sten — der ligner Træ,
men er lung som Jærn. Denne Sten
er Mindet, der lokker alle de fjerne
Drømme op i hans Sjæl. Pas denne
Sten fra ,De fjerne Skove" maa vi
haabe al Digteren vil bygge sine
fremtidige Arbejder frem for os, der
vil og kan glæde os over et smukt
Digt.
Reinald.

Erstatning.
—4 —
I Anledning af Forslaget om den
ny Ægteskabslov fortæller en ung
Mand i ,København":
Jeg har været forlovet 14 Gange.
Hver Gang var del hende, der slog
op. Hver Gang havde jeg i sødmefyldt Forventning om det nære
Ægteskabs skønne Fryd sat mig
For adskillige Udgifter. Saa forduftede Damen med el Haandtryk, et
affabelt Smil og et .Vi vil altid
være Venner', og jeg sad flad tilbage uden andet at bestille end at
gøre Status op:
107 Gange Kaffe med Kager 225
Kr. 50 Øre.
8 Skovture 150 Kr. 50 Øre.
Biograf og Teater 115 Kr.
Blomster til hende 78 Kr. 40 Øre.
Do. til .Svigernior" 43 Kr. 63 Øre.
Indkøb til Frenitldshjeinmet:
Lænestol 150 Kr. 2 Kanariefugle 4 Kr.
Gulvtæppe 450 Kr.
lait 1207 Kr. 25 Øre.
El Tusind, to Hundrede og syv
Kroner og 25 Øre — smidt væk.
De kom aldrig igen. Gulvtæppet
og Lænestolen solgte jeg gerne for
Spotspris, fordi de vakte alt for søde
Minder. Og Kanariefuglene døde
som Regelaf Underernæring. Kun
jeg ulykkelige levede videre, glemsom og immer oplagt til ny Dumheder.
Men nu er det forbi. Den ny
Ægteskabslov skal være ætset ind
i min Bevidsthed. Og næste Gang,
Pigen gør Tegn til at fordufte, vil
jeg først oplæse Paragraten og derefter mit Regnskab for hende.
Det skal nok hjælpe.

Svinetips!
—o—
Der var en Børsspekulant, som
boede et Sted 'ide ad Landet til,
fortæller Sorø Amtstid. Han havde,
som det sig hør og bør en rigtig
Børsspekulant, en Bil, der skinnede
at Lak og glimrende Metaller. En
Dag, da han kørte I sit straalende
Køretøj hen ad en daarlig Vej, kom
han fc; bi nogle Drenge, der blev
overstænkede af Pløret, som Avtotnobilhjulene sendte ud i Rummet
til alle Sider, og Drengene gav
deres Vrede Luft i et skingrende
Raab:
— Svin 1
Nu var vor Børsspekulant overtroisk som alle Spillere, og han
tænkte straks :

— Atm
,Sviri' eronk lg
eodt
Tips. Det prøver .1 en Gang paa
Børsen.
Og San telefonerede han til sin
Veksellerer og lod ham kube mange
Aktier i et Selskab, som handler
med Svin — .Johannesson" var
det vistnok. Det var for godt en
Maaneds Tid siden, og Aktierne
stod ham i en Kurs al godt 300.
Børsspekulanten stolede imidlertid
Firm sit gode Tips, og hele Marts
Maaned .entede han paa, at .4k11erne skulde lage del store Spring
Vejret. Men ak ! Hver Dag, [mar
han. aabnecle Avisen og studerede
Kursiisten, saa han, at Aktierne gik
den gale Vej. Det blev værre og
værre, og tilsidst kunde han ikke
holde del urt længere. Paa Mannedens sidste Dag _sprang han al',
som del hedder i Spekulantsproget,
og Ind slim VekseIlerer sælge Aktierne
Igen til Kurs 210.
Bilen beholdt ban, men den er
bleven ligesom lidt mere mat i Glansen, og en Ting er i alt Fald sikkert Børsspekulanter] lytter aldrig
mere til, hvad Drengene raaber efter ham.

Jeg hader de falske Profeter.
Jeg hader de falske Profeter,
hvis eneste Løsen er Tvang ; — jeg elsker de livsglade Sjæle,
der lyser med Smil og med Sang.
Jeg hader at bindes al Love,
som gamle Pedanter fandt paa ;
ruin Lov er at prøve og vove,
at kæmpe i Striden — og staa.
Jeg hader de falske Profeter,
der dømmer — med Biml
og med Brand hvem ser, hvad der lever i Hjertet,
hver kæmper den Strid,
som han kan.
Lad Skøgen kun leve
med Skammen kan hænde, hun klarer sig bedst
og rummer i Hjertet mer' Finhed
end hver en fordømmende Præst.
Vi dømmer de andre Med Domme;
men glemmer vor egen Fallit,
kan hænde, de Sjæle, der segned',
har kæmpet, har levet har stridt. Vi ser alle blottede Synder,
men glemmer det skjulte og tror,
at Tanker er bedre end Skammenat Brøden er værre end Ord. Knud Fr. Gamborg

Røgtobak Skraatobak, Cigarer
Aldeles prima og velsmagende Sorter.
Pt iserne rimelige.

Nordlandets Handelsbus.

llorilhoillis Spare- &

liill1011,333eS

Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2---4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt ; n ,
pet. p a.

Aldeles friskbrændt og prima

Aalborg Portland Cement
i Halvtonde Sække er losset i disse Dage. Vi sælger til en
særlig billig Pris i større Partier og ved kontant Betaling.
Alle tomme Cementsække med A Mærket tages gerne
retur og betales med I Kr. pr. Stk.

Nordlandets Handelsbus.
■

Mod Kornnævnets Rekvisitioner
udleverer vi fra Statens Lager her

Knuste Chili Bomuldsfrokager til Køerne
Prima Majs til Høns og Heste
do. Melassefoder
do.
Nye Hvedeklid, Frisk Svinemel. Blandsæd og Byg.

Nordlandets Handelshus.

Vi giver 3 Kr. Råbat pr. Stk.
paa vort Restlager af

prima svenske Staalskovle.
Alle Slags Haveredskaber sælges til en særlig billig Pris.

Nordlandets Handelshus.
Vi har endnu et Restparti af

galvams. Spande og Baljer!
Gammel solid Kvalitet.
Disse sælges ogsaa til gammel Pris.

Smaa Digte.

91arMnitUt

Af
Knud Pr. Garniborg.
Der gemmes Vintres Mørke
bag dit Blik,
og dine Øjne skjuler
fjerne Drømme,
der som et høstligt Løvfald
brat lorglk
for Tidens Rusk og
barske Uvejrsstrømme.

Vel falder Vejen ofte trang
paa Jorden her at træde;
men bag den Smerte, Sjælen led,
der gro'de ofte Glæde.
Bag hvert et Suk, der stille steg,
bag hvert el Savn, hver Kvide,
steg nye Haab, thi Sorgen gaar
med Glæden ved sin Side.

Smilet er en Kongegave, giv i Øst og giv i Vest;
del, øs ud med begge Hænder,
den, der Smil i Øjet tænder,
skaber Lys og Fest. — — Giv den trætte Lyst at stride,
bring den faldne Mod ;
der er Kræfter, skal du vide,
gemt i Smilets Flod.

NIulbne Kjotetojr
Silketøjer, Moll, Voile, Alpacca,
Uld- og Bomuldsfloneller.
(Stort Monsterudvalg,)
Extra billige Priser.

J. P. Sommer
Magasin du Nords Udsalg.
(F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen)
ie~~11111110~111."1111

Avertér i Nordbornliolais behlad!
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse

Godsljeoesier og Moder.
Søndag den 27. April.
Allinge Kirke Kl. 2.
Ols Kirke Kl. 10, Allergr ng.
Tirsdag Kl. 8 Møde for K. F. U. K.
Onsdag Samfundsmøde.
Torsdag Møde i K. F. U. M.

her paa Nordlandet.
„,~~~.~~.•

GLOET TAS

ALBA

S ise -Chem:Blader.

Allinge. ...2___—,
..._2.___c..
Sk.; De have Deir en fiks

Macaronni
i Pakker

or Salatolie til rickl ,ai Pris

_Sommerk hedning?
.da

henvend Dem i min Forretning.

'der altid er den billigste.
NB. Træffes hver Onsdag Eftermiddag i Klemensker pas min gamle
•Bopæl.

A. Bendtsens Eftfl.
n.
Daabsdragter udlejes.
Tlf. 137.

a Doriait:v.

En ung, tro Pige

Foderkager,

En stor god Malkeged
med 2 Lam er til Salg.

Gustav Ekvall.

Kartofler til Salg
paa Engvang, Olsker. Henv. til

Ludvig Nielsen,
Habedam.

RØ.
Rekvisition til Heste, Høns og
Kvæg udleveres Mandag den 28de
ds. fra Kl. 2-6.

Kornnævnet,

3 Ænder
er kommen tilløbende og bedes afhentet snarest mulig mod Betalin g
af dette Avertissement.

Sætle-duglotter
Urte- og Blomsterfrø
anbefales.

Udleveringssedler
15 kg pr. Ko.
ulan afhentes senest 30. April.
Allinge-Sandvig d. 24. April.

Det kommunale Nævn,

Andeæg

lieigmstra og Chalotter
er til Salg a 50 øre pr. kg.

Jens Hansen,

er til Salgs paa

Lindeskoven i Rø.

Dynddalegaard i Ro.

J. B. Larsen

kan fan Plads til 1. Juni hos

P, P. Moller, Allinge.

Store HusliolJnings-Log
, r = 6 r'

Kartofler

anbefaler

af Juli, Rosen og Up to dale samt
en Del Raasten er til Salg hos
Julius Møller, Olsker.

En yngre Pige
kan fan Plads til iste Maj paa

Smodegnard t Rø.
Telefon Gudhjem 32.

Til Salgs.
En god Skibsbaad, lidt havareret. Telefon 106.

Kr. Mogensen, Tein.

Gode Spisekartofler
og sorterede Lteggehartoller er
til Salg hos

II. Krak, Egelykke.

Rødvin
Portvin
Scherry
Madeira
Cognac
Whielty
Rom
nye hjemkomne prima Kvaliteter
til betydelig nedsatte Priser

Rismel, Sagomel,
Kartoffelmel, Majsmel,
Abrikoser, Blommer,
smaa og store Rosiner .

Allinge KolonialProduktforretning

i 2 kg Daaser, pr. Daase 2 Kr.

Allinge Kolonial &
Produktforretning.

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Olsker.

Aljetønderne

Rekvisitionssedler for Kraftfoder,
Heste og Hønsefoder udleveres Mandag den 28. ds. fra Kl. 9-11 i Olsker Forsamlingshus og fra Kl. 2
4 i Tein Brugsforening.
Rekvisitionssedlerne til Kraftfoder
skal afleveres paa Statslageret senest
den 30.

leveres gerne frit til nærmeste Station fra

Blodbudding

Kornnævnet.

Kalifornisk bihonning

anbefaler

Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker.

anbefales.

J. B. Larsen.

Prima Hvedemel,
Bagepulver
Citronessents
Mandelesments
Vaullieessents
Vanilletabletter
Vanillesnkker
Taulliestsenger
Kardemomme
sode Mandler
bittre do.
Rosiner

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
Prima

Ris og Rismel
forventes paa Lørdag.

J. B. Larsen.

Blandet Frugtsaft
II1ndhaersaft
Hyldebærsaft
Jord bærsaft
Kirsebærsaft
Ribisart rit

Sol bur rmaft

I linge Kolonialog Produktforretning.

Ekstra stærke danske

Decimalvi gte
med Skydelod — 500 Pds, — er
Vi har gjort en god
paa Lager.
Handel og kan deefor ogsaa sælge
disse særlig billig pr. kontant,

411311110S

blod, Haste.

træffes paa Rand huset I Allinge
hver Mandag eller KI. 10 Form, og
i I<leinensker Kro hver Fredag
Il a 2-5 Et lin.

Gode Spisekartofler
M.

Olsen,

Bakkely

Rutsker.

Andeæg
er til Salg hos

Karl Hansen,

Nordladdets

ved Søndre Kirlrebogaaid i Olsker.

Andeæg

En pæn ung lige

er I I Salg paa Kraggaard i Rulske]. Telefon Ross 62.

kan fait Plads ved indvendig Gerning til 1. Maj paa

Humledal Mejeri
ønsker Tilbud paa Opførelse af en
Tilbygning til Bestyrerboligen efter
to forskellige Planer.
Tegninger og Beskrivelse ligger
til Eltersyn paa Mejeriet fra 22de
April og Tilbudene indgives til Gdr.
'lansen, Hullegaard, Rø, inden
den 29. April KI, 12 Middag.

Bestyrelsen.

Fodermester
flink og paalidelig, søges ill 1. Maj
paa Vævergaard i Olsker.

Foderkartofler
Roer .og Halm er til Salg paa

Lundegaard,

Blod Sæbe

Soda, Blegsoda. Ludpulver
Risstivelse,
Skurepulver

Nye Flrekærter

Brune Bønner
ere hjemkomne.

J. B. Larsen.

Mejeriet Kaillierggaarri
afholder en ekstra ordinær Generalforsamling pari Mejeriet
Onsdag den SO April Kl. IVit
angarteride en Omforandring at
Mejeriets Beboelseslejlighed.
Efter Generalforsamlingen bortakkorderes en Del lomme Salttander.

Allinge-Sandvig Haandværker &
Industriforening afholder ordinær
Generalforsamling Onsdag d.
0. ds. Kl. 7'4 Aften paa Teknisk
Skole.
Forhandlingsemne Regnskabel
forelægges til Godkendelse og Valg
af 2 Bestyrelsesmedlemmer og I
Revisor nemlig Murmester Poulsen,
Malermester Joh.s Hansen og Snedkermester J. Mortensen, som alle
fratræder efter Tur.

Bestyrelsen.

Hasle lindkerlorrelning.
Aljetonder og Saltekar
saml al Slags Bødkerarbejde h aves
paa 1 ager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Tagpap og Søm
Billigste Dagspris.

Førstkommende Lørdag

Prima

venter vi den første Sending af

amerikansk Flæsk
er stadig paa Lager

cgar$en.

Prima

Taglak og boere
samt Tjærekoste anbefales fra

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

-Rigtig grim klie flt Yilsk.
Forresten har vi nu ligelig Lager
af

amk. Soda og Krystalsoda

N Produktforretning
..~11•■■•
Kødconserves.
Kødboller store og smaa
Bajerske Pølser
Forloren Skildpadde
Benfcarbonade
Boller I Seleri
Lobescoves
FrIcadeller I Skysauce
Kødfars med Brunkaal
i Vi og '/, kg Daaser
anbefales i nye hjemkomne Varer
til betydelig nedsatte Priser

J. B. Larsen.
jlra læte cMaj
er Jeg flyttet op i min nye Ejendom ved Bryggeriet.
Den 30. April er Forretningen
lukket.

Harald Pedersen.

Markfr6.

L. Pihl.

Koste

.
af Revling og Piasava •
anbefaler

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Kaffebrød

Kiks og

- friske gode Blandinger.

Nordlandets Handelshus

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

Kolonial og Produklforrethilig,
Hasle.
Nye Tapeter anbefales
Klister altid paa 1-ager.
Rullegardiner og
Gardinstænger leveres.

Fotografirammer,
Indrammede Billeder
•
og Spejle billigt.
Charles

Svendsen.

Virkelig extra gode

norske Spegesild
i Heltønder, Fjerdinge og Ottinger.
Send os deres Fjerdinger til Omlægning.
Vi sælger disse Sild efter Vægt,

Nordlandets Handelshus

Xajfe, Te,
Chokolade og Cacao
Billigste Dagspriser fra

Meget store og saftige

Røgtobak
fin og grovskaaren

Cigarer smaa Cigarer
Cigaretter

cliessina-C7ippelsiner
OØ

Glitroneft

er hjemkommen.

Nordlandets Handelshus.

rigeligt Lager.

£azutl..

Nye Tarpauling Kormide
meget solide og rummelige sælges
for 3 Kr. pr. Stk. i

Nordlandets Handelshus
Muslingeskaller
pr, 50 kg Kr, 3,50.

1111~11~100•11111■111~

Telf. Kl. n 13,

Altlogo Kolonial- & Protlifirrelli5g.

Risstivelse

Nordlandels Handelshus,

Klemensker Snedkeriorretiling

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Gammeldags hvid Stangsæbe
og andre Pudsemidler,

Ligkister og Møbler.
anbefales.

og anbefales
til billigste Dagspriser.

Cololneret Soda særlig kraftig.

Dansk Ludpulver ag amk. Vaskepulver

Fedt

uden Aflevering al

M11[? 1(0100iRl-

J. 2).

Allinge.

Prima ren amerikansk

Uden Bradkort sælgeN

Alle Sorter er nu paa Lager

A.-S. H. & I.

mod Aflevering af Kort

do. uden

Bestyrelsen.

Bondegaard,
Rutsker.
Samme Sled er Runkelroer
til Salgs.

Prima

Kart
Allinge Kolonial & Produktforretning Allinge Kolonial & Produktforretning

Telefon 77.

A

By- og Herredsfuldmægtig

uden Kort
fra
Allinge Kolonial & Produktforretning

og sorterede Læggekartofler,
er til Salgs hos

1 løs Vægt og

Frugtsukker

Ribs og Biikuit

I

marmic-sæbQ Bord margarine

Ris, Sago,

Prima Kogeærter Overrelssagi. Itojesen-Hoelood
Sct, Mortensgade 17, Denne, Telf. 22
Fuldm. ved Byfogedlionlorei i
Klipfisk
Hasle).
i Allinge ~Mag
Amager-Hvidkaal Kontordag
do i Klemens (Krnen) .Tirsdng Elt.

Georg Kure.
Engvang, Rulsker.

Prima dansk og engelsk

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Urtefro,
3lomsterfro,
Sættechalotter
anbefales fra

Allinge Kolonial- tk;
Produktforretning.

Tobak
C. W. Obels bekendte Mærker
anbefales fra

Allinge Kolonial og Produklforrelaiiip

Fra

-

Livets Kringelgang
-§-

Naa, Adolf, hvad synes du
om din riv,: Mor ?
— Næsie Gang, du vælger en
ny, Far, 'Sne vil jeg nok være med
og hjælpe dig.

Mame
Del er skrækkeligt med
dig, din lille Gris. Du sk al børste
dit Haar. Ellers tam du Skæl over
det hele.
Frederik (betænkelig): Bliver jeg
saa en Fisk, Mo'cr ?

Stort Udvalg. Billige Priser

Allinge Kolonial kt, Produktforretning
df

billige !resorter, f, Eks. til Enge og Efterso nidg
har vi Blandingsfrø af Græsarter, let
af Kløverarter, tungt.
do.

Hjemmeavlet Rajgræs, bornholmsk Avl
og ganske rigeligt af

engelsk og italiensk Raigræs,
som sælges betydelig billigere end Maksimalpris.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter
faas hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Alle Sorter Kitiverini, Grslro og holm
er nu paa Lager og udleveres gerne.
Hvem der har passende Poser og Sække herlil, bedes sende os
disse til Afvejningen.

Nordlandets Handelshus.

P111113

kp og Muh-Tovværk
anbefales fra

Allinge kolonial- og Produktforretning

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. e.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning

Vennen; Hvor du har det propert,
ikke sandart som før du blev gib,
da der laa og flød noget alle Vegne
A.:.,!terrianden : Nej, nu spidser
jeg Blyant over Skriv7ebordskuflen,
putter Cigarstumperne under Gulvtæppet og strøer Pibeasken bag
om i Ryggen af Læne?tolene.
— Hvorfor gaar du aldrig paa
Gaden, Mormor?
— Jeg er bange for Hundene,
lille Marie. Da jeg var en lille Pige,
var der en stor Slagteihund, der
bed mig.
— Jamen, Mormor, tror du ikke,
at den Hund nu er død ?
Køberen : Den er vel ikke ondskabsfuld. Bider den ?
Sælgeren : Garantere det tør jeg
ikke, for den er en ægte R u sse r.
Sea man ved jo aldrig —
Søkaptajner. (fortæller i el Dameselskab): Og paa Tongaøerne kom
vi et Sted, hvor vi tral en Flok vilde
Kvinder, der manglede Tungen.
Damerne : Bevares vel
! Hvordan
talle de saa ?
Kaptajnen : De kunde ikke tale.
Det var derfor, de var vilde,
Den unge Chef : Jeg sagde, jeg
vilde ha' Fred.
Kontordrengen ; Del er en Mand
med en Regning.
Chefen : Sig, jeg er bortrejst. (Senere): Hvad sagde han?
Drengen: At det gjorde ingenting.
Han kunde komme igen en anden
Dag og betale.
— Aa, Deres Søn skal digte, hører jeg.
— S k a I, nej. Men han gør det
desværre.
Studenten : Her er et Fuglebur,
en lang Pibe og en Grammofon.
Møbelhandleren: Nej Tak, jeg køber kun hele Indbo.
Studenten: Jamen, det er skam
ogsaa hele mit Indbo.
— Petrine, Petrine
— Hvad er der, Kaj ?
— Tag og kig ud ad Vinduet,
Petrine. Robert og Marie vil ikke
tro, at du er skeløjet.
Landsbypnesten : Ja, kære Per
Madsen, jeg vil blot gerne sige
Dem, at den Mælk, De i den senere
Tid leverer mig — Per Madsen (kløer sig I Nakken):
Jow, Ja—ah, Hr. Pastor I
Præsten: Den Mælk bruger vi
hidtil i Husholdningen, men jeg er
svært betænkt paa herefterdags at
bruge den ved Daabshandlingerne.
— Fabrikant Bjørn har gjort en
storartet Opfindelse: Lydlyse Barnevogne. Sikken en Lettelse for os
alle.
— Den vilde blive større, hvis
han havde opfundet lydløse Børn.

Vi har mange 2" Ailepumper
af deri rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris — i
Forhold til Dagsprisen.
Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige,
naar vi faer Højden opgive!.

Nordlandets Handelshus

Vemod

—

Vi har meget pæne
•

piøiede og hovlede Brædder.
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod.

Fioe hortiloo[Iske terre fIrrebr?alrIcir,
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign.

Et Parti gode kants',:i

Udskudsbrædder

3:4" og 1" sælges forholdsvis ribulks, ruet uisse ikke ble.:
bojet ved sidste Prisforandring.

-

Ved kontant Handel gives stor Rabat i

Nordlandets Handelshus.

Foraaret

r
Nik

9

Onfertion.
Lorte eerge Zainefrafter
flatine eergc4 Zantefraffer
nulorte ulbue Zameftaffet
morilteblaa (gbebiota Vinerjoler

2teer dele
9?ebetbete
lorte 2t1pacra eberbete
Stulørte ulboe Weberbele

sorte og blaa

a 14 ti er
1)ibe 65arbintojer i Vetermaal
Oiarbiner i ofpa*be dag
Plitørte $33cirbitter i afpa*De dag
15

Z3om ulb s t o l
P'iole= og ,ct-yorflerbe monftre

Z3[user
eilte, 23oile,

loitel og 23omttlb

Ublxilget i biM'e ?trtif ler er meget omfat=
teabe og til bidelig rimelige 4tifer.
W3
742

Messen. Chr. Olsen, Allinge.
Telefon 100

Vemod kommer listende
I tyste Skumringsstunder,
minder Hjertet centnertungt
om del, der nu gik under,

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa

Skovle og Spader
sælges billigt hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Trøsten lægger blødt en Haand
som Balsam pna din Vunde:
End blev higen Sjæl forglemt,
der Hjælpen nemme kunde. —
Men den, der øjner ingen Bod
for Uret og for Smerte,
ham lægger Gud med Kærlighed
ind til sit eget Hjerte. Betty Tofte.

bedste Sort amk. Høstbindegarn
.il kommende Høst. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den
laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Barbermaskiner
og ægte Giletteblade anbefales fra

Offillubistrobger
ventes om 8 Dage,

Alliltge Kolonial & Produktforretning

Allinge Kolonial & Produktforretning

lloslil Deres Tryksager i Mlillp Bogtrykkeri

