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det uhørt, 	 har gode Chancer for at leve niege 
udødelig Visdom — længe. Den Forbindelse, hvori han 

del blottet tor Tanket! 	brugte del, er ligegyldigt, Ild det 
Thorkil Bart od. 	er saa alment som et gammelt Ord- 

sprog. Det lyder samledes ; 

Maaske er 

— maske er 
„Nord-Bornholms Ugeblad" 

trykkes I d Antal af mindst 1600 Extmpl, 
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandrig; Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Mened 
bliver hest i ethvert ldirm og egner sig der. 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgerelser af enhver Art 
saasont Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Aflysninger, Aetklioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

G011110111 Sorg til kb, 
Af Pastor Erik T han i n g. 

„Gennem Sorg til Glæde" det er 

Guds Riges Vej. 
Men Live ts Vej synes mig at 

være den omvendte: gennem Glæde 
til Sorg! Det er det, der gør Livet 
saa tragisk . . . . Glæden smiler til 

os paa saa mange Maader, men 

krydses af Sorgen. Som smaa Børn 
oplevede vi det allerede. Der var 

saa meget, vi glædede os til — en 

Skovtur med Fa'r og Mo'r, men 
saa blev Vejret daarligt, og Turen 

gik i Vasken —I Et dejligt Stykke 
Legetøj, som vi saadan havde gaaet 

og glædet os til ; men saa gik det 
itu for os lige i samme øjeblik, vi 

fik det! Barnet maatte mange Gange 

smile og græde pas een Gang. Og 
i Ungdommens Gennembrudsstund 

stod Glæden i en ny og straalende 

Skikkelse og bød sig til, og den 

unge bredte ud sin Favn, men fav-
nede Sorgen. 

Alle de mange Skuffelser, Hjerte-

sorger, bristede Illusioner, . der laa 

paa Ungdommens Veje. Det er saa 
mange Gange forgæves blevet sagt 
til de unge; Livets Vej er ikke blot 
rosenlarvet, men tornestrøet! 

De gamles Erfaring bekræftede 

den Sandhed. Og Præsten gjorde 
den Oplevelse paa sin Sjælesørger-
vandring, at der var næsten ikke 
det Menneske paa Jorden, som ikke 
fik sin Sorg, skjult eller aabenbar. 

Der var altid el eller andet, der inn-
drede den fulde Livsglæde og lagde 
en Dæmper paa Strengene. Snart 

var det et knækket Helbred, der 
hemmede den fulde Udfoldelse af 

Virketrangen, snart en dyb Skuffelse, 

der gjorde Forholdet til Medmenne-

skene mørkt og uden Tillid. Den 
skønneste Vase har en Revne. Al 
menneskelig Glæde kan symbolise-
res i den brudte Søjle paa 
Graven derude pas Kirkegaarden. 
Hvor lidt har jeg ikke betragtet den 
og udbrudt: sic transit gloria mundil 
Saaledes forgaar Verdens Herlighed! 
Alt Liv er dødt, mærket fra sin Fød-
selsstund. 

Er del soa værd at leve? 
• Og er det værd al elske? 

„Alt, hvad vi ejer, 

I 
	 ejes kun paa Borg, 

en stakket Frist - 
saa er Naturens Orden, 

og vil du være fri for Sorg og Savn, 
saa maa du ikke 

elske her pan Jorden«, 

Snoledes skriver en dansk Digter, 
og Tusind Mennesker er tilbøjelige 

til at give han] Ret. Hvad hjælper 
det at leve og at elske — det for-

øger kun Smerten. Lad os hellere 
undgaa ethvert dybere Forhold til 

Livet og Menneskene, lad os „være 

os selv nok" — æde og drikke, thi 
i Morgen dør vi 

Og saa forvandles Menneskebør-

nene til smaa, tarvelige Egoister, 
der ikke tør leve Livet for fuld Al-

vor — fordi Enden er Døden I 

Men nu føjer Digteren til: 

„Men Sorgen er en Engels 
dunkle [band, 

der lutrer, hvad ej jordisk rent 
er vorden, 

og løfter mod det evige vor Aand -
og der f o r skal du elske 

her paa Jorden". 

Ja, og her giver alle Kristne 
ham Ret. Vi vil leve og elske og 

ikke frygte Sorgen, ej heller Dø- 

den, thi"
-
vi føler, at der bande i Sor-

gen og Døden skjuler sig en Livs- 
magt af højere Art. Sorgen er en 
lutrende Haand, der lønligt omska-

ber og omdanner et Menneskes 
Hjærte, gør det dybere og renere, 
opløfter Aanden mod det evige og 

lærer os at kende deri levende Gud 

og hans Riges Herlighed. 
Men se, saadan kan kun Kristne 

tale og lænke — eller rettere, saa-

dan er det kun muligt al tænke og 

tale som Kristen. 
Det er Jesus Kristus, der har mu-

liggjort et saada nt højere  Li vs-

s y n, der finder sit Udtryk i Sæt-
ningen Gennem Sorg til Glæder. 

„I skal blive bedrøvede, men eders 
Bedrøvelse skal blive til Glæde", 

siger han til sine Disciple i den 

sidste Aften. Han sigter til L a n g-
fredagssor gen og Paaske. 

glæ de n. Det er to Kendsgernin-

ger. Det skete, som han forudsagde 
sine Disciple. De oplevede Langfre-

dagssorgen, den dybeste Smerte, 
som overhovedet er oplevet paa 

denne Jord, men de oplevede og-
saa Paaskeglæden, deri højeste Fryd,. 

som nogen Sinde er gaaet gennem 

et Menneskes Hjærte. 

Disse Kendsgerninger har mulig-

gjort den Sandhed, at nu er der 
Ingen Sorg paa Jord, uden at deraf 
kan udspringe en Glæde — ja, den 

dybeste Sorg kan forvandles til den 
rigeste Glæde. 

Skal det ikke være skønne Tale-

inaader, men rumme Liv og Sand-

hed, saa gaar Vejen for hvert Men-

neske om ad Golgatha og Josefs 

Have. Saa maa man gribe Live( 

paa en ny Maade 	man maa goa 
over — fra Verden til Gud. 

Kun den, der finder sit Liv i Gud 
ved Troen paa Jesus Kristus — kun 

den, der sænker sin Sjæls Rødder 
ned i Guds Kærligheds Dyt), kan 
gøre den Sandhed til sin og opleve 
den som Sandhed ; Gennem Sorg 
til Glæde! 

Livet k a n blive nyt gennem  

Sorgen, endog i rent jordisk For-

stand, idet man gennem Sorgens 

Oplevelse og Indflydelse faar rigere 

og dybere fat om selve Menneske-

livet. Del bliver ikke slet saa over-

fladisk niere, man kan ikke Enere 

nøjes med Penge, Selskabelighed, 

Pynt og Pral, man maa have el 

rigere Indhold: Kærlighed, Aand og 
Sans for andres Ve og Vel. 

Men fremfor alt faar Livet gen-

nem Sorgen Evighedsværdi. 
Vi føler, al Gud gennem de lunge 

Oplevelser vil frelse vor Sjæl fra 

at dø i denne Verdens Synder og 
rejse den op til et helligt Liv i Gud. 

Derfor er Jesus Sorgens M e-
s 1 e r, derfor blev Jesus stor for 

Mennesker i Sorgens Stund, og der-
for er det ogsaa ham, der har sagt 
til alle lidende Mennesker ; 

„Kommer hid til mig I - 

Studieri Blæst. 
—o — 

Goddag, I henrivende unge Syrener, 
der hænger og dingler i Blæsten 
og ligner generte 

smaa halvvoksne Piger 
af dem, der endnu gaar til Præsten, 
de knibske smaa Tøse, 

der næsten er Damer, 
naive og lette at friste - 
- Saadan ser I ud, I Syrener, 

der hænger 
pas yndefuldt bu,ede Kviste ! 

Kastaniernes Blomster 
er mandfolIcegrove, 

og brovtende staar de og svajer 
og bander: Hvor Satan 

biir Solen mon af I 
Hvorfor skinner den ej, 

som deri plejer ? 
Her vaagner man op 

til en blæsende Morgen, 
i Sløv er man nær ved at drukne 
- Saadan er Kastaniernes 

Mn rid fol keblonister, 
som Vejret gør gnavne og mugne. 

Højbaaren er Guldregnens 
sirlige Ranke — 

—: En adelig Frøken, hvis lade 
og blidt affekterte Bevægelser synes 
at ynke de borgerligt glade 
smaa Spurve, der mundhugges 

mellem dens Grene - 
- ; An Gud, denne lavere Sfære; 
— Saadan er den liøjbaarne 

Guldregn. Den pynter 
og det er dens Stolthed og Ære ! 

Saa er der et Træ, 
som jeg ikke ved Navn pan. 

Det har saa gesvindte smaa. Rakler, 
der ligner de Fingre, 

hvormed Lærerinder 
faar Bugt med Elevers Spektakler, 
de rystes i Luften, 

de udpeger Syndere — 
— : Fy, kan I lære at lyde 
Sandal' er det Træ, som jeg 

ikke ved Navn paa 
- Men hvad har el Navn al betyde! 

Jeg gik i et pynteligt, 
offentligt Anlæg 

og san paa dets Træer og Vækster, 
og alle Slags Mennesker 

gik mig forbi 
med Miner, der vlrked som Tekster 
til al denne Svajer] og Nikken 
al Blade og Grene og Ranker, 
der syntes at røbe 

en gammelkendt Verden 
af Dyder og muntre Skavanker. 

Bevingede Rigsdagsord. 

I Anledning af, at der i Rigsdags-
bygningens „Sladrekrog" bliver ind-

hugget bevingede Ord, stiller en 

gammel Referent i „Sorø Amtstid." 
hermed et lille Udvalg til Disposi-

tion: 
Ved Siden at „Lov er Lov, og 

Lov skal holdes" -maa man nødig 
savne et tidligere æret Landstings-
medlems Ord om „Tidens Tand, 

der læger alle Saar". Den Folketings-

mand, der sagde : „Den liøjtrerede 
Kultusminister er en Mand, hvis 
venstre Harm(' Ikke ved, hvad den 

højre siger•, fortjener ogsaa at blive 
mindet, lige saa vel som Ministeren, 

der under en Debat udbrød ; „Det 
ærede Medlem greb en Tanke og 

Irak den frem ved Haarene". 
Alvorligt og indtrængende henstil-

lede et Medlem fra en nordjydsk 
Kreds en Dag til Borgbjerg: „Del 
ærede Medlem maa tage Skeen i 

en noget anden Haand", og det 
var det samme Medlem, der over 
for en Afbrydelse riposterede: „Ja, 

jeg hørte nok, det ærede Medlem 
gav en lille Lyd fra sig". Og da 
han en Gang vilde illustrere sin 
Tale med noget haandgribetigt, 

gjorde han det med følgende drasti-
ske Udtryk, idet lian holdt sin knyt-
tede Haand op for sig ; ,saa stor 

som et knyttet Barnehoved". Et 
Medlem fra en sydjydsk Kreds gav 
et meget paaskønnet Bidrag til Af-

brydelse af Finanslovdebattens Ens-

formighed, da han indledede sin 
Tale med: „Det ærede Medlem, der 

i Gaar satte sig . . 
Men det er ikke blot Jyderne, 

der har været stive i de bevingede 
Ord. Øboerne har mageligt kunnet 

hamle op med deni. 

Det var en fynsk Folketingsmand, 

der lalle om „del Hus, hvor jeg 

fødtes første Gang", og det var li-

geledes en Øbo, som søgte at tage 

Livet af et Forslag ved i sit syn-

gende Mani at erklære: „Dette For-

slag er i del hele taget el dødfødt 
Barn, som er løbet ud i Sandet'. 

Endelig var det en Folketingsmand 
fra en af de mindre Øer, som un-
der en Fiskeridebat forbavsede Tin-
gene ved følgende Oplysning: „Se, 
der er jo det ved Rødspætterne, son) 

jeg vil henlede de ærede Medlem-
mers Opmærksomhed paa, at efter. 
haanden som de vokser, bliver de 

storre". 

Kapitalismens Forbandelse. 
Af 

Søren Vasegaard i „V. H." 
—§— 

1. 
Medens Flertallet af Henrik lbsens 

Slagord er i Færd med at uddø, er 
der et enkelt, som sandsynligvis 

Af Frasernes Tanger og 
Festernes Ragelse 

formes et VerdenshistoriensSpøgelae. 

Det Spøgelse, som her skal præ-
senteres, hedder Kil pi la lisme n, 

og det har i sit Følge en Række 

mindre Uhyrer, der i samme Om-

fang er fostret i den Frasetriage og 
ved den Festrøgelse, som før Kri-
gen bredte sig ud over Landene 
fra de internationale Socialistkon-
gresser. 

Nu er intet sikrere, end at de 

troende i de socialistiske Menighe-
der ligefra Bernerkonferinicen i Fe- 

bruar til de smaa danske socialisti-
ske Diskussionsklubber vil vende 
Øjnene i I-hovedet af Forargelse og 
trække Skuldrene op til ørerne at 
Medlidenhed med en Sjæl, som ikke 
anerkender „Kapitalismens Forban-

delse", og som ikke betragter „den 

kapitalistiske Statshusholdning" som 

Djævelens største Indsats i del mo-
derne Samfund. 

Og det er der forsaavidt intet at 
sige til. I gamle Dage kunde man 
blive brændt for at mene, at Jorden 
var rund, eller man kunde blive 

hængt for at paastaa, der ingen 
Hekse fandtes. „I lige Maade er ad-

skillige fornuftige Mennesker gaaet 
frivilligt i Døden for den Overbevis- 

ning, at en sand Kristen bør gaa 
med langt Skæg. Der kan derfor 

ikke med Rette rejses Anklage mod 
nogen som bekender sig til den 
Lære, at Kapital er det Ondes In-

karnation paa Jorden, og at Kapita-
lismen er Himlens Forbandelse over 
Menneskeslægten. 

En Tro er en Tro, en Religion 
er en Religion, og dens Værdi be-
staar deri, at den giver sine Tilhæn- 

gere en Forklaring paa Tilværelsen, 

som de maa have for al være til-

freds med sig selv og navnlig for 

at føle Lykken ved at være paa den 
rigtige Side af Verdensrnysteriet. 

Men fordi Befolkningen i Italien 
eller et andet Sted i Civilisationens 
Kreds tror paa et undergørende Ma-
riebillede, er dog ikke alle og en-

hver Klodebeboer forpligtet til at 
trave den samme Tro. Ja, det kan 
ikke en Gang virke som en Forplig-

telse til at undlade en Undersøgelse 
af et Dogme, at saa og saa mange 
Videnskabsmænd bekender sig til 

Dogmet, thi Erfaringen lærer os, at 
Videnskaben gennem Tiderne er 
kommen til højst forskellige Resul- 

tater. 
Imidlertid kan del ikke nægtes, 

at Troen paa Kapitalismens Forban. 

delse er i stærk Vækst, formedelst 
en voksende Hær af Prædikanter i 

alle Lande. Om dem rille gælder to 

Ting, a t de har hentet deres Bør-
nelærdom Ira de internationale So-
cialisters Fester, og at de ikke selv 
er i Besiddelse af Kapital. Det sid-
ste er naturligvis forsaavidt behage-
ligt, som de derved hindres i et 
nærmere Bekendtskab med Virkelig 



II, 
Sætter titan sig da fordomsfrit 

og vil søge det Spørgsmaal besva-
Ter, hvid Kapital er, og hvori Kapi-
talisme bestaar, saa maa man ikke 
bilde sig ind, al det er ligesoul al 
lære 2-Stykker i den lille Tabel. 
Socialismens Muhammed Karl 
M a r x skrev tykke Værker om Ka-
pitalen, og del lykkedes ham at faa 
slaaet fast, at der er Djævelskab 
bag den. Men spiger man hans 
Tilhængere i Folket, hvor 1 or den 
er saa afskyelig, saa faer man om-
trent samme Svar, som hin skikke-
lige gamle Bonde gav pas Spørgs-
mulet out, hvad han troede paa. 
Han troede nemlig paa del, han 
havde lært i sin Barndom, men det 
kunde han for Resten ikke huske 
nu. 

Sagen er, at de brave Kapital-
og Kapitalistbadere aldrig har villet 
kage Spargsmaalet rent praktisk 
og give sig Tid til al undersøge, 
hvad Spøgelset bestaar af. 

De er alle enige om, at de vil 
have en ordentlig L ø n for deres 
Arbejde, hvilket er en ganske natur-
lig og selvfølgelig Ting. De er og-
salt paa det rene med, at denne 
Løn skal ydes — ikke i Natura-
lier, som for blot en god Menneske,  
alder siden var en integrerende Del 
af en Jydsk Daglejets Arbejdsveder-
lag — men i Pen g e, i klingende 
Mønt. 

Hertil er intet at sige. Det er et 
rimeligt og tidssvarende Krav i en 
Tidsalder, da Penge er den allhe-
herskende Værdimaaler. Penge giver 
større Dispositionsfrihed over Arbej-
dets Udbytte, og det giver Modta-
geren Mulighed for at lægge noget 
af dette Udbytte til Side — til van-
skelige Tider, til andre Formaal, til 
Forbedring af Hjem og Levevilkaar 
o. s. v. Den jydske Daglejer, som 
fik sin Mark om Dagen kontant og 
Resten i Form af en Krukke Mælk 
en Sigtekage eller et Stykke Flæsk 
med hjem fra Gaardinandens Kone, 

,han havde ringe Mulighed for at 
lægge Kontanter til Side. Den even-
tuelt overflødige Sigtekage maatte 
spises op, for at faa det fulde Ud-
bytte af Arbejdsvederlaget. Ved at 
lægge Sigtekagen til Side blev det 
ikke muligt for Manden al udvide 
sin Bedrift, det være sig nu ved at 
købe selv en Strimmel Jord til Hu-
set eller ved at erhverve sig en Ko 
mere. 

Del er altsaa i sin gode og na-
turlige eller for ikke at sige for me-
get, sin tidssvarende  Orden, al 
Arbejdsløn ydes i Penge. 

Men saa gaar vi et Skridt videre, 
Idet vi søger at bolde os i god For-
staaelse med Kapitalisthaderens Tan-
kegang. 

Manden vil altsaa have en god 
Løn. Han vedkendar sig ogsaa, at 
det er en Fordel for ham al tjene 
saa meget, at han ikke netop behø-
ver al spise hele Fortjenesten op. 
Derfor vil han have ni er e i Løn. 
Naar vi ser bort fra de rene Bolsche-
vikker eller Vagabondnaturer, for 
hvem det er en utaalelig Følelse 
at gaa i Seng, Inden de har givet 
den sidste øre ud, saa er det almin-
delig anerkendt, at det er rart at 
have lidt at „staa Imod med". Vi 
kan uden videre betragte denne An-
skuelse som værende rodfæstet i 
det store Flertal af Lønarbejderne, 
siden det i Arbeldsleshedsloven af 
1914 blev tilladt Arbejdere at have 

[
10,000 Kr. i Sparekassen uden at 
de derved diskvaliferedes til at nyde 
godt af Statens Tilskud til Arbejds-
løshedakaaserne. At en saadan Be-
stemmelse er indsat og godkendt 
af Arbejderrepræsentanterne paa 

hen 

hede., og udelukkende er henvist 
til at betragte Begrebet som et uhyg-
geligt Spøgelse, et Gespenst, der 
maa udryddes, om fornødent med 
Baal og Brand. 

Rigsdagen maa betyde, at den har 
praktisk Værdi, 

III. 
Men den Arbejder, der har de 

lovtilladie 10,000 Kr. i Sparekassen, 
er derved i Besiddelse al Penge un-
der disses andet Navn — lian har 
Formue.  

Kapitalisthadere tillader ikke, at 
disse Penge faar andet Navn, miav 
de ejes af en Arbejder, der beken-
der sig til Troen pan Kapitalismens 
Forbandelse. Men ellers er der in-
tet i Vejen for, .at lilsidelagt opspa-
ret Ar hejdsiortierieste kan hedde 
Kepi! a I. Del afhænger ifølge Na-
tionaløkonomernes Delinniun al, 
hvad Pengene skal bruges til. 

Hvis en Smedesvend I sin Sven-
detid aarlig har tjent nogle Skillin-
ger, som han ikke har brugt men 
sat i Sparekassen for at Ina Midler 
til at etablere sig son] Mester, saa 
er han endnu en Arbejder og god 
Kollega. Men den Dag, lian tager 
sine Penge ild af Sparekassen og 
sætter deir i en Forretning, som 
han driver for egen Regning og 
holder Svende til at hjælpe sig i, 
saa begynder han straks at blive 
kapitalistisk anstrøget. Og det bliver 
værre, hvis lian har opfundet en ny 
Plovtype eller konstrueret en ny 
Autornobilkøler, lit hvis Forfærdig-
else han laaner Penge af en Bank 
og saa udvider Forretningen. Sari 
bliver han i Kapitatisthadernes øjne 
en foragtelig Person. Helt indrulle-
ret i Kapitalisternes fordærvelige 
Hær bliver han, hvis det lykkes 
ham at udvide Bedriften, sne han 
kan bygge en Fabrik og beskæftige 
mange Arbejdere, i Hundredevis el-
ler flere. Og dersom han sluttelig 
frugtbargør sit personlige Arbejde 
og lader Virksomheden overgaa til 
et Aktieselskab, som vælger ham 
til Direktør, saa hører han til de 
„Skadedyr", som den socialistiske 
Samfundsordning skal have udryd-
det saa hurtigt som muligt. 

Delle er det verdenshistoriske Spø-
gelses Vækst i Industrien. Del har 
Brødre i Handelen og Søfarten, hvor-
imod Landbrugets Udviklingsten-
dens gaar i modsat Retning. Nu 
udrydder man de store Jordgodser 
for deraf at danne Husmandslodder. 
Derved sættes der forsaavidt en for-
svarlig Bom for Kapitalismens Ud-
vikling paa Landet. (Deri kommer 
imidlertid igen i Form af Andels-
produktion.) 

Og dog forudsætter Adgang til 
at blive Husmænd efter de nyeste 
Jordforslag, at Supplikanten er i Be-
siddelse af nogen opsparet Arbejds-
løn. 

Forts. 

(lud er god! 
„Kan der over Jordens Jammer 
herske en retfærdig Gud ? 
hvis de er fra ham, de stammer, 
Dødens mange bitre Bud, 
hvis der er en Gud, der leder, 
og han findes alle Steder, 
sig ; kan Gud da være god? 

Se, kun denne stakkels Kvinde 
— hendes bedste Skat paa Jord 
ligger bleg og død derinde 
paa det hvide, kolde Bord, 
skønt hun græder, trygler, tigger, 
lige fuldt dog Barnet ligger 
blegt og stumt og koldt og dødt I" 

Saadan tales der hernede, 
medens Engleskaren stor 
om den nye Engel frede, 
som de henter op fra Jord. 
Bort fra Sorg og Synders Smerte 
bringer vi dit varme Hjerte 
op i Paradisets Havn. 

Op mod Stjernerne vi bringer 
dig til Fredens lyse Land, 
der Gud selv dig giver Vinger, 
saa som os du flyve kali; 
hist i Himlens varme Glæde 
vil af Fryd dit Øje græde ; 
Gud er god, ja, Gud er god 

Men, tys, hør, en Moder græder ! 
Hendes Barn vi bærer bort! 

Ak, hun kender ej de Glæder, 
hvortil nu ii flyver bort. 
Lad os hviske det fra Graven, 
lad os vinke ned fra Haven, 
saa hun sander : Gud er god 

Kristine Rendbæk. 

Af Mangel paa Plads 

har vi set os nødsaget til 
at dele Annoncestoffet, og 
vil der derfor i Morgen 
udkomme Ekstranummer 
af Bladet. 

Nelei~eselliewarntaiøell~aramaneser 

631vaillsorol Traulua, 
alle Bredder og Maskevidder haves 
paa Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Havemøbler 
staar Itu færdige til Levering. 

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

Rjenunefarvning 
Diverse Farver — saavel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Drægtige Gylter 
er til Salg paa 

Lynggaard i Rø. 

Kaalrabi 
Baragitolin og Briter Sundt!~ 

Allinge, kolonial- Sti 
Produktforretning. 

KdboIler 
store og sruaa. 

Frikadeller i Skysovce. 
' Bofkarbonede 
Forloren Skilpadde 

Boller i Selleri 
Bajerske Pølser 

i hele og halvkg Daaser anbefales 
til betydelig nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 

Prima 

Taglakog Tallijue 
sand Tjærekoste anbefales fra 

altlogo 	& Pfocloklforroloiog, 

r  Bestil 

„lloroholmerlles 
Fesimrsch". 

Bar findes i alle musikalske 

Hjem, 

Pris I. Kr. 50 Øre. 

Bestilles i enhver Boghandel 

eller direkte hos 

Hjort-Ipsen, Allinge. 
Vi har nu en ganske fortrinlig 

Bonevoks for Lioolomi  
ligesom de gamle kendte Soller 
Skosværter Og Skocreme 

Ovmtvrerter eg lendscioldler 
er paa Lager og sælges til rimelige 
Penge. 

— Alle Telefonordrer ekspederes 
ekspres. 

Norillildols N111101311'13. 

Tejn og Omegns 
Brugsforening 

afholder ekstraordinær Generalfor-
samling Lørdag der 7. Juni Kl. 5 
Eftm. 

Dagsorden : Valg af et Bestyrel-
sesmedlem i Stedet for Christian 
Nielsen, som er fraflyttet Kommu-
nen. 

Bestyrelsen. 

Tagpap og Som 
Billigste Dagspris. 

kllioge biOrliili- Dg Prodokilorrotoilig 

Al Raagejagt 
er strængt lorbudi pan Bakkegaards 
Grund i Olsker. 

J. N. K ofoed. 

Fine Ris 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen, 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer, 

stnaa og store Rosiner. 

Allinge  kolouiai-
Prodliktforretiii 

Ell lille Pkrodishrvo 
3 Led 

sælges til halv Pris. 

Nordlandets llandoishos 
Prima dansk og engelsk 

Marielie-Søbe 
Blød Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har en ekstra god Kvalitet 

Ilarllg og llaldhar 6illyforois, 
som sælges i medbragte Flasker 
eller Dunke lit laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus 

-A- ID C)i 
Japan Møbel Polilur 

anbefales. 

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

anbefales fra 

Allinge bloPial og Produktforretoiog, 

Hånles Haarkultus 
fjerner Skæl, styrker Haarei. 

J. B. Larsen 
■=1.. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordligersaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Kiks og Bifiwit 
uden Kort 

fra 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Villa til Salg. 
Den Sienvrerksbeslyrer Wiberg 

forhen beboede Villa, 8 Værelser, 
indlagt Gas og Vand, er billig til 
Salg til Indflytning straks. 

Maler Nielsen. 

Kotøjr 
Tøjrepæle, Her, Emter, 
Ejederbager, ',egner, 

Grimer 
anbefaler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Rønne—Sandvig. 

Fra Rønne 
- Nyker 

Klemensker 
Rø 
Tein 	 941 

Sandvig 

Sandvig—Rønne n544042203311  e 61  

Fra Sandvig 	— 	840  
- Allinge 	1111 851 

Tein 	 1124 	9(.7.1 
Rø 	 1142 	922 
Klemensker 	1205 	941 

1220 10= 
1 240 	1020 

RN Os 7,k0eire  

Søn- og Helligdage. 
Benne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 450 
Nyker 	904 1254 509 -  
K0lemensker 921 	Ill 52e R   

- Tein 	
998439 11 4429 5,45544 

Allinge 	1004 154 609 
- Sandvig 1010 2= 615  

Sandvig—Reane 

Fra Sandvig 

- Tein 	 111058

r   8 220 238348 76 8_365345 
- Allinge  

- Rø 	 11 14  304 714 
- Klemensker 	1 133 323 7311 

Nyker 	1145  335 757.1 
- Rønne 	1205 355 810 

Straariatte 
i 	,i`yatotter nubetaler 
Worblaithet4 

Blandsæd 
Bomaldsfrokager 

Klid 
Svinemel og Melassefoder 

udleveres mod Rekvisitionssedler. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4 .  
BorgMesterkontoret 2-4 Eftm. 
Lastre- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-,4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 

orsdag Form. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7 

Søndag 12-2, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Atten. 

Søndag 12-2. 
Statsanstallen for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 hm 
Folkebogsamlingen pas  gasdhoseti 

Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen Forind.. Bagerm. P. Holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 



Værktøj 
[og Haveredskaber 
Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Klædevarer. 
Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righol- 

digt Udvalg. 
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets 

Færdige Klædninger, 
Benklæder og Arbejdstøj 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Sort Alpacca. 
Nogle Stykker ekstra svære og brede Alpacca, passende til Over-

stykker, Spadseredragter og Nederdele, sælges særdeles billigt. 

Nordlaudets Handelsbus. 

Stort Udvalg  Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas host 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Et Parti Twistlærred 
er hjemkommet, saavel i enkelt som dobbelt Bredde' 

En god Vare i 70 cm. Bredde sælges for 1 Kr. m. 

Nordiandets Handelshus. 

Skjorte locol, Spodslimiel Kjoleflollel 
er hjemkommen i mange smukke Nyheder. 

Ensfarvet Flonel i alle Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

Hvid Popeline, stribet Pique, 
samt mønstret Moll haves paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

.1~111.11711.1.yffly, 

Habitter 
i Matros- og Jægerfacon 
i forskellige Kvaliteter 

Drengestortrøjer 
i alle Stoirelser. 

Matros og Sportshuer 

Nordlandets hiltleishus 
1  	 

Bomuldstøj 
- til Kjoler. Forklæder og Betræk er hjemkommen 

og sælges billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

MESSEN 
ALLINGE 

stribet Dynesatin, Bomuldslærred, Dowlas, Medium, 
Haandklædedrejl i Linned og Bomuld, 

Duge i mange Størrelser. 

Bornholms Spare- & tanokasses 
Afdeling i Allinge Gie 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Nyheder for Saisonen 
i fine uldne Kjolestoffer, Alpacca. Mousseline, Eolienne, Silke, 
Voile, Pique, Fromt , Satin, Crepon, Flonel og Sirts. 

Mange Farver og stort Monsterudvalg. 
Priser fra 1,15 til 17,25 pr. m. 

Klædevarer 
til Dame-, Herre- og Bornedragter. 

Priser fra S,00 til 35 Kr, pr. ni. 

Hvidevarer. 

Gardintøjer, 

Damekonfektion 
i meget stort Udvalg. Frakker fra 45 Kr. Nederdele i Silke, 
Alpacca, FrotC og uldne Stoffer fra 15 Kr. 

Bluser i Uld, Silke, Voile og Flonel fra 4 Kr. 
Pigekjoler, hvide og kulørte, 

Strømper, 
sorte, hvide og kulørte i Uld, Silke, Bomuld og Flor. 

Alle Størrelser. 

Arbejdstøj. 
Benklæder, Bluser, Skjorter, hvide og gule Trøjer, 
Seler og Sokker. 

Maksimal-Uldgarn, sort, 10 Kr. pr. Halvkilo. 

Kurvemi5bler. 
Sofaer, Stole og Taburetter i stort Udvalg. 

Telefon 100. 
1■11 

Messen. Chr. Olsen,,Allinge. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Skovle Og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Prima krydret Svinefedt til Spisebrug Kr. 2,10 

Prima rent aink. 	do. 	til Stegebrug — 2,00 

Bornholmsk Vegatabil Margarine 	— 1,35 

Otto Mønsteds Oma 	 — 1,35 

alle Priser pr. 1/2  kg. — Hver bag nye Sen- 

dinger, derfor absolut friske Varer. Sælges i suraa 

Buttet og i løs Vægt. Prisen er den sadine. 

Nordlandets Handelshus. 

meget billig og færdig til at opstille 

Allinge 	& Produktforretning. 

Virkelig extra gode 

norske Spegesild 
Fleilkmder, Fjerdingt og Ottinger. 
Send os deles Fjerdinger til Om-

lægning. 
Vi sælger disse Sild efter Vægt. 

Nordindols ildilrigIshus. 

Tapeter. 
Stort Udvalg. — Billige Priser. 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Nu har vi faael den gamle Slags 

roll kim Nrysidsde fil 4'ask 
do. grøn Oliesæbe Nr. 1. 

Fuldfede hvide Uldlejssæber 
og løvrigt Sæber for ethvert Brug 
paa Lager igen. 

Vi har ogsaa rigeligt af Krystal-
soda og amerikansk Soda, 
som sælges til 10 Ore Halvkilo. 

— Alle Telefonordrer ekspederes 
ekspres. 

Nordladets llaRtleislills 
Flækærter 

hele, Ærter 
brune nonner 

Klipllslc 

Allinge Kolonial & 
Produkt,forreLnin'. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Nlemellsker SHilkorlorroliiifig 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Hasle Elmikedorreloiog. 
Aljetønder og Saltekar 

saml al Slags Bødkerarbejde haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

berrelssagl Bojesell-gogood 
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

By og Herredsfuldmægtig 

Johnlles Kgm!, Hasle, 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. • 

Aromatislc 

1V1.n1tELft 

til Hjemmebrygning er hjemkommet 
Prisen nedsat, 

J. B. Larsen. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Cilr011eM4ellts 
Mandelessents 
Vilnilioomments 
Vanilietabletter 
Vaniliesetkker 
Vanille/dænger. 
Kardemomme 
sode Mandler 
bittre 
~øer 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 



Uldgarn 
Prima engelsk Gobelin 

er nu pas Lager 

i sort, graat, brunt og hvidt. 
Pris Kr. 11,50-14 pr. i/2  kg. 

orligc øre, 
e6u1Diøberc 

C-tot til £iggertole 
k)witgeroJer 

Ekstra billige Priser. 

8abebrater 
abefnaber 

3abeNtaitbfIceber 
abelitaatter 
Q3abefro 

23abel-gtter 
3eLbebillb 
Stort Udvalg, 

i 

4~ rc~--°QM-- ts. (. 

Magasin du Nords Udsalg 
anbefaler til Foraaret: 

Spadseredragter 
I prima blaa Cheviot, Serges, Alpacca 

og melerede Stoffer. 

Kr. 55,00 — 88,00 — 124,00 — 160,00. 
Fixe Faconer. 

Frakker og Jaketter 
i Alpacca og hvid Vadmel. 

Kr. 30,00 — 34,50 — 36,00 — 42,00 

Ekstra god Kvalitet. Fikse Faconer. 

Bluseliv. 
Hvid Vaskesilke 
	

Kr. 15,25-19,50. 

Kulørt Mervielleux • 22,00 —24,00. 

Hvid Silkemoll 
	

- 5,25— 6,75. 

Hvid Voile 	 - 5,75— 7,50. 

Kulørte Stoffer 	- 5,25-10,50. 

Heluldent Kjoletøj 
Silketøjer, Moll, Voile, Alpacca 

Uld- og BomuldstIoneller 
Stort Farve- og Mønsterudvalg. Ekstra billige Priser. 

Damelinned 
Chemiser, prima Stof Kr. 5,00-5,50 

Benklæder — 5,00-5,25 

Underliv 	 1,80-3,75 

Skørter 	 4,65-8,00 
Underkjoler — 	8,00-14,50 

Kostumefrakker 
i prima blaa Cheviot, blaa Serges, Klæde, 

Cover-Coat og melerede Stoffer. 
Kr. 59,00 — 82,00 — 108,00. 

Fikse Faconer. 

Nederdele 
Bias og sort Serges Kr. 30,00-39.00 

Alpacca 	 21,00-28,00 

Meleret Stof 	 13,50-33,00 

Fikse Faconer. — God Pasform. 

Moire Skørter 
I ekstra prima vaskeægte Stoffer. Mange Farver. 

Kr. 7,00-11,00. 

Korsetter 
i stort Udvalg. Kr. 4,50-10,50. 

keltiaarwasolite~^11 

Golftrøjer 
i Uld og Silke .  

Pigekjoler 
hvide og kulørte. Stort Udvalg 

Billige Priser. 

Pigefrakker 
i sort Lasting, rød Vadmel og melerede Stoffer. 

Alle Størrelser. Billige Priser. 

Pigehatte og Kyser 
Fikse Faconer. Billige Priser. 

Pige-Trikotage 
Stort Udvalg. Billige Priser 

Herre-Trikotage 
Benklæder, Trøjer, Sokker, Seler 

Manchetskjorter og Flipper i stort Udvalg. 

Billige Priser. 

Drengedragter 
i prima bias Serges, kulørte Stoffer og 

Vaskedragter 

Alle Størrelser. Billige Priser. 

Stortrøjer 
i prima bias Cheviot med Focr. Alle Størrelser 

Billige Priser. 

Drengehatte Matroshuer 
Gode Kvaliteter. Billige Priser. 

Drenge-Trikotage 
stort Udvalg til billige Priser. 

Herre-Hatte og Huer 
Bløde llatte Kr. 8,00-12,00 

Sti ve 	do. 	- 15,00 

K I redeshuer - 3,50-4,25 

Straahatte til nedsatte Pris&. 

Lommetørklæder 
Ilansker, Sior, Bælter, Hatte, Kyser, 

Ilaarpynt, Besætningsartikler 

Stort Udvalg. 

Smukke Farver. Fikse Faconer 

Trikotage 
Prima Korsetskaanere Kr. 1,65-2,50 

Benklæder, mange Farver Kr. 5,40-7,50 	Gardintøjer 
heluldne engelske Strømper 	5,25-6,00 
Florstromper, mange Farver 1,90-3,75 	 Stort Lager 
Silkestrømper 	do. 	14,00-6,00 	 til gamle Priser 

Endvidere forefindes nu paa Lager alle Slags 

almindelige Metervarer, og da disse er købt for 

c. 2 Aar siden, men leveret nu til gammel Pris, 

ser jeg mig istand til at sælge langt under Dags-
pris. 

Uldne strikkede Klude tages i Bytte.  

J. P. Sommer 
Magasin du Nords Udsalg 
Telefon 5. (F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen) 	 Telefon 5. 

Leverandør til Landbrugs- og Varelotteriet. 

WureS,..1 

Fra Livets Kringelgang 

Kasserer Thomsen kommer tilbage 
fra Vridsløse og modtages venligt 
at sin Chef, der ikke er den, der 
svigter intime Medarbejdere. 

Cbe De tici : Nas, 	hvordan had   

Thomsen: Storartet, Direktør, leg 
kan trygt anbefale Dem Stedet, 

Papa og Dengse gaar langs det 
brusende Hav. 

Papa : Kom se alle de morsom-
me, kulørte Stene, det ligger her 
over hele Strandbredden. 

Dengse Ja-ah, men her er Ingen 
Vinduesruder. 

Nuar Japanerne averterer, 
er det paa lølgende Facon : 

Varerne ekspederes her med en 
Kanonkugles Hastighed. 

Vort vidunderlige Papir er fast og 
haardt som Huden part en Elefant. 

Vore Varer indpakkes med sam-
me forsigtige Omsorg, som en ny-
gift Mand har for sin unge henri-
vende Hustru. 

Vor Eddike er skarpere og stime 
end den mest ondskabsfulde Sviger-
moders Galde. 

Alt, hvad vf trykker, er klarere 
end Krystal, og de Tekster, vi væl-
ger, er dejlige og hedanrende, som 
en ung Piges Sang. 

— Det skal nok virke! 

I Vegetarlijemmet. 
Fruen: An, Markus, søde Markus 

dog, hvor bliver du af. Kom nu 
ind til Bords, ellers visner Maden. 

— Hør, Fru Lykkcbcrg, maa jeg 
nu ikke fan min Paraply tilbage ; 
det var Nylaarsaftensdag, De laante 
den. 

— An, undskyld, Frøken Magnus-
sen, undskyld — ja — jo — — men 
ærligt talt troede jeg virkelig, at 
De for længe siden havde købt Dem 
en ny. 

— Skal I skilles Efter tre Mas-
[leder! Hvorfor i Alverden forlovede 
du dig med den Kvinde sidste Som-
mer. 
- Vi var 15 Dage sammen I Li-

seleje, og det regnede hver eneste 
Dag. Noget maa rnan jo finde paa. 

Ældre Frøken (der har koketeret 
livligt med Obersten): Mændene bli-
ver mere og mere ugalante. Jeg 
ønsker saamænd tit, at jeg var fedt 
i Chr. VM's Dage. 

Obersten (prøver at være galant): 
Det mangler der da vist ikke saa 
meget i, Frøken. 

Hun (til Frieren): — Nej, ved De 
hvad, Hr. Jensen, De er virkelig 
den sidste jeg vil komme til at for-
elske mig i. 

Han : — Saa meget des bedre 
Frøken! Jeg ønsker aldeles ingen 
Eftermand. 

Ung Ægtemand ; — Jeg vilde 
gerne spørge Dem om en Ting. 

Enkemand : Ja, værsgo. 
Den unge Mand ; De har været 

gift tre Gange — sig mig, hvilken 
af Deres Koner holdt De mest al ? 

Enkemand: — Ja, bid De i tre 
sure Æbler etter hinanden, og sig 
mig saa, hvilket der var sødest! 

— Hvorfor gifter du dig ikke ? 
— Jeg stiller for høje Krav til 

ratt Hjertes udkaartie. Hun maa være 
rig, smuk og dum. 

— Hvorfor det? 
— Rig og smuk, for at jeg skal 

tage hende — dum, for at hun skal 
tage ulig. 

Begejstret Yngling:- Kvinden er 
al Skabningens Krone. 

Mindre henrykt Ægtemand ; -
Ja, Tornekrone. 

A.: — Jeg lærte først min Kone 
at kende et Fjerdingaar før, vi blev 
gift. 

B.: — Jeg !ælte desværre først 
nu in Kerte at kende el Fjerdingaar 
— efter, at vi var blevet gift. 

Ved et fremmed Hof. En Dame 
beklager sig ril Kongen over sin 
Mand. 

— Han mishandler mig, Deres 
Majestæt, erklærer hun. 

— Det er noget, som ikke kom-
mer in i g ved. 

— Han taler ogsaa utilbørligt om 
Deres Majestæt. 

— Del er noget, der ikke kom-
mer De in ved. 


