Ir
fr414V'
%OH

I

NS

'4

I,
f
4

•

-

• / • ••
!AU
.
Udgives ar et Int
ot•kal).
An•varohn•rodo: Otto Gornitsk"
Trierott 74.
Trykt 1 411Ingo Bogtrykkeri.

Itølgoar 1 et artsal er 1750 Illk••kept,,

til ølla tlIrm I Alitoge•fiteadvla.,

r 41
..eie-mim~mø teee ,‘ee

te'

. occoncoemeccesnoccrsc=
concenueccio

•Ze
loer= =c

ottker,

CCCIXI CCM° CDOCCOCCOD

60r Aars Dagelfor Slager:yed Helgoland.

Bor linderstetteløen ydes
vederlitgefrl eller gennem
Vore' k ri ng

Nu duller alle Blomster snue,
de hvide, gule, røde, Nu smiler Øjne, brune, blaa,
og friske Kinder gløde. ø
hvor Droslen slaar,
Og under Be.,
til lenste Stævnemøde
den unge Pige gaar.
Nu toner der en Jubelklang
fra tusind Fugles emmer. Nu fyldes Sind med Sol og Sang,
ja, Vaaren man fornemmer, de triste Tanker mærkes ej;
man alle Sorger Klømimer
den lyt kelyldie Maj.
Knud Fr. Gamborg,.
•

Forsorgs lovgivning
Foredrag af Lærer 11. P. KOFOD,
holdt i den kommunale
Vælgerforening.
—0—
Mit første Arbejde i Skolens
Tjeneste faldt i Rønne, hvor jeg et
Par Aet var Klokker Kofods Vikar
i hans Alderdom. Klokkeren var
en same elskværdig Mand, der ret
øl e bed mig ind i sit gæstfri Hjem
pike østergade, hvor vi sad og
drøftede forskellige Ting I hans
hyggelige Dagligstue. -- Part den
Tid var den nuværende landskendte
Biblioteks-Konsulent Jørgen Banke
ogsaa Vikar ved Rønne Skole. —
Han var dengang som nu spilleende med mange for underlige
Fremtidsplaner i Hovedet, dog tror
jeg ikke, han dengang drømte uro
ar naa frem ad B.blioteksvejen.
Han var forbi begyndt at ræse ni
Dyrlæge, men opgav at gas videre
ad denne Vej. da en bidsk Hest
skille ham af med hans ene Tommellinger. Banke tog saa Lærereksamen og blev ansat langt ude
i Vestjylland i en lille Landsby,
der hedder Oksbøl ; men her blev
Forholdene ham snart for trange,
mellem de træge vestjyske Bønder,
der langtfra kunde følge barn
hans vide Udsyn, og en skønne
Dag søgte og fik han sin Afsked
i Skolevæsenets Tjeneste pas griset
Papir, som man siger.
1 den Udlændighedstid, som nu
fulgte, skrev han en lille Bug ørn
hvorledes man skal undervise, en
Bog, som man med et fremmed
Ord kalder en Pædagogik. Denne
Bog ejede Klokker Kofod, og nu
kommer jeg til Pointet i min Indleitilng. Klokkeren gjorde omtrent
leigenee Bemærkninger om den :
.Der er +el i og for sig ildet Nyt
Bogen, intet origindit, alt er vel
hørt og læst før: men Banke har
forstaget at indsuge det forskellige

Ja, der er jo Hjelpekasseloven,
den bekendte e, illi r Fattigloven,
Hjælp id aandssvagc og Underholdsbidrag til Bern.
-- Det næste store Spørgen:aet,
hvorom vore Lovgivere er uenige,
er dette:
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Den sociale
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— Den 9. Maj er GO Aars Dagen for det berømmelige og for
den danske Marine saa ærefulde
Søslag ved Helgoland. Efter at
det i 1864 var bleen bekendt, at
man Ira Østrig kunde vente en
Eskadre til Nordsøen, mulig endog til de danske Farvande, dannedes I Marts en saakaldl „Nordsø Eskadre", der 1 sin endelige
Sammensætning kom lil al bestea
af Fregatterne ,Niels Juel" og „Jylland" samt Korvetten „Heimelar
under Orlogskaptajn E. Suenson.
6. Maj stod Eskadren syd pari ned
mod Helgoland, og 9, Maj Kl. 12
fik han Fjenden i Sigte.
Den fjendtlige Styrke var sammensat af 2 østrigske og 3 prensilke Skibe, der kommanderedes

al Linieskibskaptajn von Tegetthoff
ombord paa Fiegatten .Schwarzenberg". Eskadrerne nærmede sig
hinanden, de danske I teelslutiet
Kølvandsorden, de allierede i Frontorden, der dog snart forandredes
lil en brudt Kølvandsorden, saaledes at Preusserne kom længst bort.
Kvarlinil sydøst for Helgoland
pas Ca, .1000 ur Afstand aebnede
Østerrigerne Ilden, og kort efter
var Kampen almindelig. Ved udmærket Manøvrering af Suenson
nænnede de danske Skibe sukceesivt Modstanderne til 400 m Afstand, og Kl. 3,30 opdagede han,
at „Schwarzenberg's Fortop var
skudt i Brand. Tegetthoff maatte
herefter opgive Kampen, falde al
og flygte mod Helgoland. Fortet-

geleen fra dansk Side glippede,
idet ,Jylland•s Retlinet, netop da
den skulde sætte efter Fjenden,
blev overskudie, kvorved nogle
Minutter gik til Spilde og Modperlen fik for langt Forspring. Tabet i Kampen var tor de danske
14 Døde, 51 Saareds. østrigerne
havde 37 Døde, 83:Saarede. Preu•
serne ingen.
Den paafetgende Morgen, netop
som Vaabenhvllen begyndte, gi .
Suenson etter Ordre tilbage til
Krietianssand, hvor de Døde under
stor Deltagelse fra Nordmændenes
Side blev begravet.
Vort Billede viser det Øjeblik,
de ,Schwarzenberg" blev skudt i
Brand og Kampen dermed afgjort
med Fjendens Nederlag.

Stof og støbe det om i sin egen
Form, og det er al Ære værd'.
— Se, det jeg har at fremføre,
er vel r og for sig heller intet nyt,
Intel originalt, men det, jeg har
arbejdet med, er at ordne og samle
Støttet og finde en saadan Form,
at det kunde blive værd at høre,
og er delle nogenlunde lykkedes,
er jeg tilfreds.
— De sociale Forsorgslove er
de Love, som tilsigter udenfor Fat-

for den sociale Forsorgs-Lovgivning ; men foruden denne Grund
er der ogsaa den rent praktiske,
at det ikke kan betale sfg for Samfundet at have hele Befolkningslag
levende paa Grænsen af Ned og
Savn, thi dette virker altfor nedbrydende paa den opvoksende
Slægt, bande legemligt ved daarlig
Ernæring, daarlig Beklædning osv.
og sjæleligt ved sin demoraliserende Virkning i Hjemmet.
Man kan vel gas ud fra, at alle
Politikere er enige om, at der maa
hjælpes Ira Samfungete Side, hvor
der er uforskyldt Trang lil Stede ;
men Meritten at hjælpe pen er vore
Lovgivere ret uenige om. — Det
første brudende Spørgemeal er
delle : Bør Hjælpen ydes som Ret

den sociale Forsorgslovgivnings
Omrande, mener del første, altsaa
al Hjælpen skal ydes som Ret, dog
med Forbehold i visse Tilfælde.
Han er nemlig bange for den demoraliserende Virkning, som følger med Almisse-Underslettelsen,
denne nemlig, at den, der kan
stille mest Trang til Skue, den, der
træuger mest paa, den der reaber
højest, den der lyver mest, talar
mest. Den flittige, sparsommelige,
stræbsomme, tilbageholdende faer
intet, mens den dovne Døgenigt
er sikker paa sit Underhold. Omvendt fair den, der løvrigt opfylder Betingelserne, etter Relsprincipet. hvad der tilkommer ham.
Der kan ske det eller Reisprincipel, at en og anden kan fan
Hjælp uden al værre særlig trængende ; men delte betyder intet
mod de mange uheldige Sider,
der klæber ved Almisseprincipet.
Efter at vi har fartet Alderdomsundersteltelsesloven, der var bygget pas Almisseprincipet, afløst al
Aldersrenteloven, der er bygget
pan Retsprincipet, er der ikke 1 vor
Foraorgslovgivning saa særlig meget tilbage med Almieseprag.

tigyeesenet at hjælpe Folk, som er
i Trang, hved enten Aarsagen er
Sygdom, Invaliditet, Tab at Forsørger, Mangel paa Erhvervsmulighed, Alder eller andre hændelige
uforskyldte Aarsager. Vort Samfund har nemlig erkendt del ubillige, det uretfærdige i el lade Mennesker el de nævnte Aarsager søge til Fattigvæsenet, som jo dog
kun kan og bier være tiltænkt dem,
som paa en eller anden Mande,
det være sig ved Dovenskab, Drikfældighed, Løsgængeri, Ødselhed
og lignende har sat sig udover de
Forpligtelser, som Samfundet maa
fordre opfyldt af sine Borgere, fur
at bestea. Dette er den mere ide•
elle Tankegang, der ligger til Grund

eller som Almisse. — Det vil sige,
skal den Understøttelse, som ydes,
ydes med el ganske bestemt
som forud er fastsat, naar visse
givne Betingelser opfyldes, eller
skal Hjælpen ydes efter Skøn i
hvert enkelt Tillrelde, efter at vedkommendes Forhold er undersøgt
og Trangens Udstrækning konstateret.
Stelocke, vor store Ekspert part

Ved Furens ring forstuer man jo
delle, at vedeoinmende forsikrede
indbetaler en nylig Præmie, et vist
natligt Kontingent, hvad man nu
vil kalde det, lur derved el sikre
sig en last Understøttelse, naar de
Forhold intltrreJer, som Forsikringen gælder, I. Erts. Sygdom, Invaliditet, A, bejdslashed eller anden
Ulykke. Al 3ecial Forsikring herhjemme arbejder med større eller
mindre Tilskud Ira det eflentlige,
men dette (releger ikke Forsikringen Kerakrer af Forsikring saa
længe de ferslieedes eget Tilskud
er det væsentli‘e og det offentligt
Tilskud det mindre væsentlige.
— Al ()nemlig Understøttelse er
egentlig af det onde. Idealet mas
alle Dage vare, at enhver forsørger sig og sine Livet igennem ;
men saadan som Samfundet nu
engang er Indrettet, kan delle ikke
helt lade sig gøre, derfor er vi nødt
til at have den sociale Forsorgslovgivning ; men det gælder de
om, at Understøttelsen, der ydes,
fair en saa lidet nedbrydende
Virkning pas Individet som muligt.
Derfor er Retsprincipet at foretrække
fremfor Almimprincipet, og Forsikringaprincipet fremfor den vederlagsfri Understøttelse, saa langt
det kan bære. Forsikringssystemet
har store Fordele fremfor den vederlagsfri Understøttelse. Her har
hver enkelt ydet sit Bidrag, han
tager derfor sin Understøttelse som
en Selvfølge, som en Ret, han har
erh+ervet sig, sttsaa uden nogen
Følelse af Ydmygelse. Han er selv
Interesseret i, at der ikke sker Misbrug med Kassens Midler, thi det
er tildels hans egne Penge, der
arbejdes med. Man tænke her paa
Sygekassebevegelsen og Arbejdsløshedsforsikringen.
Hvilken mægtig Betydning har
ikke Sygekeszebevregeleen helt batde praktisk og etisk. Denne Bevægelse er meget gammel, men
lovordner blev den først i 1S92,
den er bygget pas Retsprincipet
og ilivilllig Forsikring, Selvhjælpsvilje og Fremsyn, men staar paa
Grund at det offentlige Tilskud
under ollentligt Tilsyn af Sygekasseinspektøren. Her er det Folket
selv, der er del ledende indenfor
de afstukne Rammer, og mangen
en kendt offentlig Personlighed I
vort Samfund har vunder sine førsle Sporer SOM Tillidsmand
for Sygekaesebe+regeisen, har litiet sin første Opdragelse og Alpu ds•
ning som offentlig Person her :
man trods de over 30 Aar, der er
pari siden denne Bevægelse blev

rdhe ► er d... Joe Ild a aa , et
ti, ata....ia 1 ra.aett.oer, tr•r rkae
faret alle med, delte viser at Frivillighedens Vej er lang og trang.

Forsikringsvejen bærer ikke sart
forskrækkelig langt, at man kan
bygge hele den sociale Forsorgslovgivning paa Forsikringsprinee
pet, og Aarsagen er ganske simpelt den, at de ubemidlede Befolkningslag ikke har Read til at betale de store Beleb dette vilde
kræve, i hvert Fald Ikke I det lange Løb. Derfor vilde de ubemidlede glide ud, og Forsikringssystemet vil blive en Slags Overklassebevægelse, hvorunder der vilde
danne sig et Proletariat, som mainte hjælpe. pas anden Maade. Allerede nu er det Buledes, at Sygekassernes Tillidsmænd klager
over Vanskeligheden ved at len
Kontingentet ind 111 Syge- og Invalideforsikring, og dette gear ud
over Begravelseskasserne, der har
mistet en Mængde Medlemmer
siden Invalideforatkringen i 1921
naadte i Kraft. Dan gennemsnitlige
Sygekasse-Kontingent i en Provinsby er for Mand og Hustru ca. 46
Kr. aerlig, føres hertil Invalideforsikringen med mindst 10 Kr. 80
Øre aarlig, er vi oppe paa omkring
60 Kr., hertil kommer saa Bidrag
tfl Begravelseskasse, Arbejdsløshedskesse og Fagforening, sar
Resultatet bliver, at en Provinsarbejder kommer op pas 100 a 200
Kr. f Foraikringrarramie esti] a.
Man kan da lænke sig, hvorledes
det vilde være gaaet, hvis Aldersrenteloven ogsaa skulde være bygget paa Forsikringssystemet. Efter
den nedsatte Kommissions Beregning, skulde der Ira en Rente fra
det 65. Aet at 190 Kr. aarlig for
en Mand vare betalt 24 Kr. aarlig
1 Præmie I 15 Aar, altsag for Mand
og Hustru rest 48 Kr. aarlig, skulde der ligeledes være betalt en
Præmie af 24 Kr. i 15 Aar, altsag
for Mand og Hustru talt -IS Kr.
sirlig i Præmie for at opnaa en
Aldersrente af 340 Kr. Man mas
da indremme, at dette vilde vare
at stramme Buen tor stærkt.
V. kommer nu til det 3. store
Spørgsmaal ; Hor Forsikringen være frivillig eller
tvungen? Der er i Særdeleshed
een Trug, der tater for den tvungne Forsikring, og det er, at den
har Resultatet pas Bordet med det
samme, ved sit: Du skal ; medens
der ved den frivillige Forsikring
skel gøres et stort oplysende og
folkeopdregende Arbejde føret. Jeg
nævnte før, at en sar selvfølgelig
Ting som aaasIkre sig fri Lage,
tildels fri NI, d.cal og lidt Dagpenge at leve at, naar uran lægges
paa Sygelejet, kort sagt, det at
vare Medlem al en Sygekasse,
endnu ikke etter saa mange Aars
Forløb er nonet at blive almindelig erkendt, og hvorledes vilde det
ært gin med anden frivillig Forsikring. Nu tror ingen, at Jeg mener, at al Understøttelse kan grundlægges pas den tvungne Forsikrings-Princip. Nej, jeg har tværtimod gjort opmærksom pea, at Betalingsevnen hos det arbejdende
Folk umuliggør del; men der er
Omraider, hvor man bl, a. for
Kouttollena Skyld er nødt til at
indføre den tvungne Forsikring,
og her har Lønarbejderne haft en
lykkelig Herind, naar de har gjort
Arbejdsiesheds-Forsikringen obligatorisk. Lønarbejderne har nemlig
gjort det til en hel Pligt for sit
Fags Udøvere at vare med i Fagets Arbejdsløshedskasse, naar han
vil være med i Fagets Fagforening,
og ban har gjort det med Rette,
thi det al blive arbejdsløs er ikke
altid smeden som Sygdom en bandelig Ulykke, den enkelte Arbejder
kan otte gere noget blide for at

• Liblia. La al
bett.... d Atbe;, e.
blive art.`e)diles, deficit er et vist
Tvangsmomeint turede berettiget og
nødvendigt. Skulde Staten haft
ordnet Arbejdsløsheds-For sikringen
m aane der sagtens i Kølvandet
fulgt en hul Stab at statsansatte
Tjenestemænd, Politi med Beder
og den Slags kedelige Ting til
Sikring at Tvanwens Overholdelse.
Derfor bør det understreges, at
Arbejdernes Ordning af Arbejdalesheda-Forsikrinaen er solid og for.
Jeg. har nu talt om den Side,
nulmm
der vender mod Arbejderne ; men
der er en Side endnu, som jeg
kort skal berøre, og den vender
mad Arbejdsgiverne. Der kunde
nemlig være Tage om at inddrage
dem som Betalere eller Medbetatere af ArLeidslealteds-Forsikringen,
Tanken om at gøt e det har værel
s tær kt fremme, og 1 hvert Fald er
der teoretisk set noget berettiget
den. Den hviler paa den Tankegang, at Arbelderens hele livsophold er en Udgift, der hviler
pae Virksomheden, paa Bedriften.
Hvis en Maskine gaar i Stykker,
ofres der Penge, otte mange Penge, paa at faa den repareret; men
den levende Arbejdskraft bliver ofte simpelthen sat paa Gaden, neer
den brisler, og dette er urigtigt
siger man, thi der, hvor et Menneske har lagt sit Livs Arbejde,
bør han ogsaa have sit Underhold,
den Virksomhed, der har taget
narre Kraft, skal ikke, nier den
*vigter, kunne skyde hans Underhold fra sig og over paa det offentlige.

stærkt forgrenede Forsorgslovalvnings Træ turekominer Aldersrenteloven mig at være. Den
er bygget pap Retsprir cipet og vederlagsirs Understøttelse, Jeg skal
ikke komme lud paa en nærmere
Omtale a! denne Lov, det er gjort
tidligere paa Teknisk Skole ; men
til dem. der har villet fremhæve
Alderdomsunderstertielsesiuven paa
Aiderareniens Bekostning, vil jeg
gerne sige : Yd de gamle den
Hjælp, Loven hjemle udover de
laste Satser, naar Betingelserne er
til Stede, og De skal se, Loven er
god. Jeg tillader mig at henvise
til § 5, Stykke 4, og giv k a, Stk.
3 den mildeste Fortolkning, og
glem Ikke § 21. Stykke I I g 4.
Ligesom jeg begyndte, vil j,g
ogsaa slutte at med et lille Virkelighedsbillede: Under Kliken blev
en kendt bornh, Hotelejer dømt
til nogle Ugers Fængsel for Spioneri. Delle salte en grim Plet pen
Manden, og da ha senere tog sig for
at kritisere en Kommunalbestyrelse
for dens Behandling al de gamle
alderdomsunderstøttecle, hvoraf en
havde taget Livet al sig, formentlig af Naningssorg, passtod man,
al denne KierlIghed mod de gamle var noget prislaget noget, og
de bornholmske Dagblade nægtede ham Optagelse af Artikler, han
skrev til Fordel for de gamle.
Dette randt mig i Hu en Dag,
jeg stod og ventede pare Lejlighed
til at komme over en meget befærdet Gade i København ; thi
pludselig saa jeg Hotelejeren midt
ude i Mylderet med en gammel
krymbejet Morlil under Armen,
navigerende sig forsigtigt gennem
Trængselen. Ankom men til Fortovet takkede den gamle ham paa
det hjærteligate, og de gik hver
sin Vej.

Jeg skel til slut ganske kort
omtale de vigtigste Forsorgslove.
Sygekasseloven undtaget, da jeg
forudsætter, at den er almindelig
bekendt.
Ser man paa IljaelpekasseVær god mod de gamle, som
loven, bliver man hurtig klar har barnet Livsdagens Byrde og
over, at denne Lov er noget tor Hede!
arg selv, den batter helt og fuldt
Almissens Prag. Det er en Fortsattelse af de fri Fatligkasser, og
ingen Ansøgere om Hjalp kan
pukke paa nogen somhelst Ret.
Vil Bestyrelsen yde noget, kan den,
og vil den ikke, Lirer deur Lov id
at lade væve.
Det eneste Pres, en Ansøger
kan lægge paa .Bestyrelaen med
nogen Verkmule, er Truslen um, at
henvende sig til Fatigavreaenet,
Kommunalakonomisk ser, har det
hidtil været billigere at yde Hjælp
gennem Hjælpekassen, end gennem Eattigvasenet, da Kommunen
hidtil har laset en Trediedel al Beløbet reiunderet at Staten; medens
K0111111Uliell seiv maa udrede alt,
hvad der udbetales gennem Fattigvæsenet, mur Vedkommende har
Forsørgelsesret l Kommunen. I
1 den nærmeste Tid starter 'alen
den senere Tid er Statens Relus- berømte norske Opdagelsesrejsenaion til Hjajpekaaserne indekrren- de, Polarforskeren Roald Asmundkel, sart nu er del økonomiske Re- sen sin med saa megen Spænding
sultat snart Hip som Hap.
over hele,Verden imødesete NordInvalideloven er grundlagt polsflyvning, hvori deltager tre
pas atereprii,ctpet og den tvungne norske og en amerikansk Flyver
Forsikring for nem, der er ube- semi Danskeren Konsul Hansen.
midlede Medlemmer at en anerRoald Asmnrideen, der er godt
kendt Sygekasse. Del sirlige Kun- et halvt Hundrede Aar gammel,
ungent er 5 Kr. 40 øre, indtil det medfører tie Flyvemaskiner, der
fyldte 25. Aar, 7 Kr. 80 øre i Al- alle er bygget )11 dette Fortuna],
deren Ira det 20. til 33. Åer og og al hvilke Mussolino _ har skæn10 Kr. 20 Øre .fra det 33. til 40. ket Ekspeditionen den ene. løvAar — Arbejdsgiveren yder 5 Kr. rigt er amerikansk Kapital interes40 Øre mulig pr. Helaarsarbejder. seret I Flyvningen, tor hvilken den
/festen ydes at Stat og Kommune danske Konsul Hammer har udført
efter visse Regler. Dersom et Medet stort og betydningsfuldt forbelems Arbejdsevne nedsættes med redende Arbejde. Som Sydpolens
mindst to Trediedele, har han Ret Opdager blev Asmundsen for en
til at fas udbetalt 800 Kr. aatlig halv Snes Air siden hyldet af hele
Ira sit 18. til sit 62. Aar. Efter det den civiliserede Verden som Jor62. Air gælder Forsikringen Ikke den, betydeligste Polarforsker.
længere, men Vedkommende (air
fremdeles udbetalt samme Sum til
i•
Il • • •
sin Død, Nu er det Stat og Kornmune, der betaler Halvparten.
Vort Blad udkommer idag i to
Den skssneste Frugt paa del Numre --- 562 og 563

Hoffil Asffillildsoll.
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53iografen.
Bendal; dal II. Maj KI S.

Silkeindustri i Japan.
Smukke, kolorerede Kiturtirriede,,

kommonie udvalg
Allinge Havn.
Chr, Olden, !termen Mortensen,
Fer:manden, Laur. Pedersen. Hans
Madsen.

Sandvig. Havn.

Eilods Mk.
Lystspil i 6 Aater.
Hovedrollen spilles at
Jack P,ceford.

•
•
••••••••••••••

Allinge-Sandvig
—o- fa obo Ildere i betalere-rale
Komen ene gøres opmærksomme
prim at de i Henhold ril Lov af
21. December 192:1 jlr. Landbrugsministeriets Cirkulære af 28. Jan,
d. A. er forpligtede til at foretage
Udryddelse at Oasehremselarver I
deres Kvægbesætninger — oven
efter Udbinding er sket.
En Kreaturholder knri frigøre sig
for det i Loven ommeldte Eftersyn
ved at tilsende Byraidet inden 15.
ds. Attest fra en Dyrlrege um at
der ikke i den [ugældende Besætning ken paavises 0am:bremselarver.
Allinge-Sandvig Byrnad °4 24.
P. R. V.
Chr. Larsen.

=3, 4>
=

Chr. Olsen, Emil Andersen, Formanden, .1,311.3 Rømer, Harald Mo-

gensen.
Legater.

P. C. Holm. Hans Madsen.
kasse og Regnskab.
Formanden, P. C. Holm, Laur,
Pedersen.

Fattige.
Emil Holm, P. C. Holm, Laurits
Pedersen, Harald Mogensen, Ludd iairiklaforalnerleren.
Alderdoms understøttelse.
Emil Holm, P. C. I kim, Hans
Madsen, Landelistrikerforatanderett.
lins- og Vandværk.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th.
Hanna', Lam. Pedersen, Jobs. Renter.
altentlekommler•lonen.
Tir Hansen, Lau r. Pedersen.

[landhuset.
Emil Holm,
Formanden.

flerre. Mortensen.

Valgbestyrelse.
Formanden, Chr. Olsen, Laurits
Pedersen.

F'olkebogsamliagsn.
Chr. Olsen, Chr. Larsen.
lijrelpekarssen.
0. Thorngren, Formand.
Snedker Chr. Lind, Kasserer.
Nundltedshommls%Innen.
Chr. Olsen, Joh. Rømer.
Bygningskommisslonen.
Chr. Olsen. Emil Andersen, Hans
Madsen, Harald Mogensen, Formd.

cJ
ti)

Brandkommisslenen.
Herman Mortensen.
Sanatoriet.
Formanden, Supi. Chr. Olsen.

CO

Nordlandets

1

Forskønnelse.
Chr. Olsen, P. C. Hulia, Emil
Andarsen, I lans i41adsen, Johannes
Ruiner.
Sygehuset.
Emil Holm, Laur. Pedersen.
Hader og Veje.
Emil Andersen, Her ni. Mortensen,
Hans Madsen, Joh.s Reeler.
Politilrnrpitpt.

M. L. :U;.C11.
Skolen.
Th. Hansen, Emil Andersen, Formanden, Liniddisitikrstorstandeei tl.
Itoratehogersinlinzerne.
Ctn,

Klemensker

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med stort Udvalg al
Seletøjer tit le Sæt aaavel sum enkelte Dele t pilind Udførelse til billige Priser.
Chaiselonguer, Sofaer, Stole
Piske, Tornystre Og kufferter
i stort Udvalg. Repdraiiiinel al alt
til Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Pureer.
L. Karlsen, Klemensker.
11.1lift
NB. En Del Lædergrimer
udsælge:a uhørt billigt.

Det hænder
for eller senere, at De har, Brug

Svendeprøve.
En:muhko, Herman Mortensen.

Hans Madsen,

Ilevillingsntevnet.
Emil Holm, Emil Andersen. Hans
Madsen, Johs Rømer, Formanden.

Vcergeraadet.
Enrig Holm, Supl. Laur. Petersen.
Formanden, Læren Henriksen.

Jernbanen.
Emil Holm, Hans Madsen.
Supi. P. C. Holm, Johs. Romer.
Ved Sessionen.
Th. Hansen.
Brændsel.
Endt Holm, P. C. Holm, Hans
Madsen.
Enke børn.
Chr. 0!Neis, Chr. Larsen, Johrta
Rømer.

for en lille Annonce. Et Værelse
['enebørn.
eller en Lejlighed ledig, brugte
Emil Holm, Adolf Madsen, :Frk.
Sager til Kiib eller Salg, Under- Hjorth.
visning, Pension eller andet
.
Fattigforstandere.
Hoin.. Th. AnHusk da, al Nordbornholms Uge- I
C.
dersen.
blad har den storste Udbredelse
her paa Egnen og at tiet koster
mindst at avertere i vort Blad.

Xicrdeskabe j cjiona=clapeter er »ansli Xr6ejde
.. eJagen er pas Lak er.

Snedker Pihi.
Ti!. Klemens n. 13.

Rugeæg
al

brune liallenere er til Salg hos

og er stærke og holdbare

i Farven,
Eneste Lager i Allinge er hos os. o o o vi har i Aar srlig
smukke Mønstre og meget stort

Udvalg.

Priser

tre 30 ø, RI

Chr. Kofoeds Papirhandel
ved Skolen, Allinge.

Tli. 138.

Haler Nielsen. Allinge.

Cykler. Største Laer al fordi s abe LI dnin er.
Nu

Vi anbefaler vort store og
volsorterede Lager i
Manchetskjorter, Flipper, Seler, Nokker. Slips, Manchetknapper, Livremme
Sok k elm' dere, .Errnell °lel e re. Hatte,
Huer, Handsker, Kimikiskjørter, Ze•
phyrckjørter, Flonelsskjorter, Dowlasog Twistlierredmskjorter, A rbeidalel ub
ser, Arbejdeileenklarder, Arbejdsjakker
Gule og hvide Jakker, 2-rad. hvide
Jakker med opstanende Flip, Iltant Maskinted i Jakker, Benklæder, Overalls, Kedeldragter og kitler. —
Hvide Ravndugsbenklæder, Ridebenklæder. Motorjakker. Motorhuer, Sorte og blanke Regnfrakker, kulørte
uldne Benklæder o. s. v.

er Tiden inde til at købe
sig en ny Cykle rig den købes
tinnets og beist hos

.777. c. Yuncfl.
Allinge.
La geret er ani stort, ar .ille kan
blive forsynede.
Fører kun gode Mæiker.

sælges

Nu til Forceret er e3 Masse Klædninger hjemkommet og
endnu lit gamle Priser. En god kulørt Klædning Ira 37-39

—55 Kr. Fine
,,5-90 Kr.

Kamgarns Klædninger. Brune og ulaarnelerede
Fine Jrgtehl an Serge. Klædninger 115—til Kr.
.Egtehlesa Cheviot '<fredninger ei.r> -70- 75 Kr, Motorjakker
Sorte ug blanke Regnfrakker. 011e Benkirdei. T,ciel og Kapper,
alt i stort Udvalg.
Bestillinger par Klædninger efter Markt leveres 1
Løbet af Isa Dage. For solid Syning og Pasning gae.eniries.
.,Eglehlaa Cheviot Jakkesæt III store Dringe ha 55 Kr.
,Matrosuret merl lange og korte Benklæder fra 2 Kr. Blis Fisker
Benklæder og kulørte ekstra Benklæder i mange Kvaliteter og Priser.
Stort Udvalg I Halte. Sportshuer, Kasketter, :Manchetskjorter, Kraver, Flipper og Slips - ah I gule Kvaliter til
billigste Pris. Gør derfor Deres Indkøb hos mig.

}eng Xanden.

Alt i prima Kvaliteter til meget lave Priser.

•~1111■11111~~~~1•

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

En Sending

liteter

Simle Udvalg i Irdive Kjoler,

sorte og kulørte uldne i Uld- og Bomuldsmousselinc, Ft-0W,

Zephyr, Bomuldskjoler 5,50, [Flonelskjoler 8,25, — Bluser,
Jumbers i Uld- og Bomuldsmousseline, Nederdele, Golftrøjer
Uldjumbers m. m.

quivf&j:iper

Stink

og Træskostøvler syes til Sebrug
lig Landbrug ni Stouroreer
Madsen, Tein.
Bunde sættesi Støvler og Kapsko. Alle Størrelser. Filtsaaler haves.

Magasin du Nords Udsalg

Olsker

ved Victor Planck.

‘41kGotMliv

•

i

NORS

Fra Kr,;

75 cm.

14,45

15,35

80 cm.
16,25

85 cm.
17,85

90

cm.

19,50

Pige- og Drengefrakker. Reglen Facon.
58 cm.
48 c e.
52 cm.
Ryglæ :gde:
14,85
I i 85
12,85
Fr.+ Kr.:

Drengefrakher, meleret Stof. 2 Rodet
Lee
Ryggen ug ned bælte.
60 cm.
55 cm.
50 c.n.
Ryglængde: 48 cm.
I il,s5
16,75
16,00
15 35
Kr. ;

70 cm.

22»5
•
•

•
•

abe

Kva-

meget fordelagtigt og sælger vi samme
billigt.
F.iisfarvet Mousselinc, svær Kvalitet 3,35 pr. m.

Sending er indkøbt
meget

—
Nordlandets Handelshus
4,50

Moderne mønstret

NORD
Nye Porears-og Sommerfrakker
orte og fulørte tamt forte og marine

en ni) «øffe?

Covercoat Pigefrakker
70 cm

Flogneraadet.

meget fine

‘
1.* Spabierebragter
er nu paa tager i et fluidt og rignotbigt lIbbatg.
moberne acoiter, prima stoffer og
Dæk og Slanger arbejbning, atte tørrelfer, ogfaa eNtra rtore
haves alnd pas La ger I forskellige
tørrelfer.
enre sPrifer tigger betnbeligt unber be nus
E Johansen.
ticerenbe Zaønrifer, ba alle stoffer er inbfebt
s:?ouebforretuingen nihelt 13rk, ftigningeit, —
fan fcrtge nort Cnertøj
()herfor 1)i NiCla
I stort Udvalg til billige Priser.
pore berell'ote fine() tarifer.
dm. C. Yuncfi. tit
sar køb en original ADLER
Cykle i
Ru Cykleforretning.

hores pak* La ger i forskellige Farver og Kvaliteter.

Ryglæn gde

At Realancelisten over Kommuneskal lur 2. Halverer 1923-24 af
Fogden er godkendt til Inddrivelse
ved Udpantning bekendtgøres herved med tilføjende at Udpantning
vil
foreta get uden v dere
Va- el ene' den 12. Maj, d. A.

Zral

Pige- og Drengefrakker

med 'blinde

Uldmousselirie .

og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne

Od( og Slup'
Allinge.

.41r‘GOl
Uil‘814/

NOR1D

ved Victor P!anek, Allinge.

Til

Kyllinger.

Byggryn. knækket Byg,
Majs 4
livede i,4:15 linegæt
pari hak k emøl lem i Olsker.

e hed V«er.

Rohm)aliq.

La asen du fordsUdJalg
ved Victor Ylanck, Allinge.

tu-rert.rrn.glort.rr

Mojesen Xofoed, genne
Gardiner.
Se vort store Lager af hvide og «ril Gardiner før De
køber

andre

tak eiorten-kind. 17.
laicassatim, Ilskuratalakrivaing
Trælles f Hamle Onsda g Fornid,

Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-

ber ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen.

SIMPIPM191111911111111111111111111114111
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Sukker-Melasse
er

Klemensker Cementstøberi
ved

lifintzegeard -- anbefaler Cementvarer til moderate Priser.
Tagsten — Mursten — Blokke — Brandsten etc.

Bestillinger modtages gerne Tlf, Klemens s. 5 y eller

W. Schou, Aaishalle,

hjemkommet og sælges til bil.
ligste Prls.

initinge
13roburtforrettling.

Alle Mennesker,
som

har aet. hvorledes

Bornholms Vegetabil margarine
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganeke uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til

tider. - Alle Forretninger i

SIEM Mild-

Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
_~ffifflw
••••••••••••••• ~1i~

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane

8,25
8,42
8,55
2,33
9,37
2,18
9,45 2,00
3,25
9,11 2,49
9,26 3,04
3,17

6,29
Klemenker
6,46
6,10
Re
7,02
Tein
7,19
Allinge
7,32
- Sandvig
7,4(1
t) Laber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.
84ndellic-IttrnIels

Ftnesker clarinic

i

Fabelhat

y6 Kg Pukl"

Mleelell~11011.
111~
1~
01.
11.

Kyllingefoderet

BORNHOLM.

Alle Kyllingers Livret.
Absolut det bedste og billigste Tørfoder.

(t t (t
Fra Sandvig
10,00 11,20 4,25 8,00
- Allinge
10,08 11,28 4,33 8,08
- Tein
10,18 11,39 4,43 8,19
Rø
10.34 11,56 4,59 8 36
- Klemensker 10.53 12 15 5,18 8,56
- Nyker
11,05 12,28 5.30 9,10
. Rønne
11.25 12,50 5,50 9,30
"f)Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.
tf) Løber kun Tirsdag Torsdag
og Fredag.

%ottniia1 ni 3robitftforretitinq.

RR[pil

rO

Godt Værktøj ...„
a
det halve Arbejde!!!!
Største Lager af Værktøj
for alle Ilaandværk.
Alt i Beslag. Skruer, Som og Bolle.
Billigst og hedet li

?..Probitfifrorreliting

";- ffringe

Trifoleums Markfrø,
Kløver-, Grwm- og Roefro er hjeinkominen. Bestilte

Alt til billigste Priser.

Minge P'otonialz:ofi sl3robuttforretning

7r1»iififførrefititui

har absolut
det største Udvalg
Øaue=

7,40
7,57
8 10
8,25
8,38
8,48
8,55
9,15
9,22
9,31
9,45
10,0I
10,11
10,30

& Mrkrodslialler

fil billigste Priser.

eger De en Pige; en Karl
a
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærlin, en Fodermester eller anden Medh jælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholm
s Ugeblad
de hver Fredag bringes direkte ind
der
c. 1 t-S00 Hjem og lama al saa godt

å

Jens Hansen.
Har De set Messens Lager a

Dameovertøj
• Sæson 1924
Købere af Foranrevarer Ulirums,viiiir, C epe, Finert
Dameovertøj, Damekjoler, Børticoverie j. 513::ickj,der, Klædevarer,
klædninger vil finde Pilteane lignende
sid-de /kar, da Varerne er
Indkøbt fer Prisstigningen.
Lageret af Silketøjer tit Kj er og 13.•sæininger omfatter
Cl, CO Farver.
Hjemkommet er Nyheder i Dan e-, Her, e- og Børnestrømper 'regel stort

teessens Sne-21dsaIg

havet paa Lager i tør, sus vel som tilberedt Stand.
Haler- og Kalkpeasier og Kalkkoste.
!linier-Fernis, Gulv Fertil', Gal vl ak -Fernis,

Alt i prima Kvaliteter.

«uge itotatital. tig $rubuttforretning.
111011~111~1~111•1~111111101

Telefon 100

Til Flyttedagen
anbefaler vi os med et meget stort og smukt Udvalg af
færdigsyede Klædninger til meget smaa Priser.

Meleret, stærk Habit 42,00
Graa og brun do.
55,00
Ægte blaa Cheviot do. 70,00
Fin Cover Coat do.
80,00
Ægte blaa tin Serges 90,00

•

Nordlandets Handelshus.

•

trindringsliste

Arbejdstøj

Borginesierkontoret 2-4 Clint,
Sparekassen 10-12 og 1-4.
Branddirektøren do.
Stampellllial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampslubsexpleditionen, an!~ vad Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og fredag Etterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2---3.
Folkebogsamlingen paa Raadliuset:
Udtaan hele Rare!: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9
0. Thorngren.
Ilitelpekassen
Kasserer Snedker Chr.' Lind, Sandvig.
JernUanest. er aaben ror Ooth o-12, 2.6
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2-4.
Laane- & Diskontobanken 2 -4 Eltm.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag n -7.
Skandinavien-Amerikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telagratstationen 9-- 12 og 2 Tuitskainret 8- 12 Form, 2 -5 in te rnt.

føres i alle Størrelser.. Itenklarder og Jakker i
Mollskind og Buchskind. - Linnings Maskunej, Russerunder .
Hvide og kulørte Skjorter. HerreSokker 3 Par 1 Kr.

Klemens Jernhanestalion

lle Farver

Chr. Olsen, Allinge.

godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Fru.
2-6 Eftm

.Nord- Bornhalms Ugeblad"

Gulvlak.

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Storreiser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. Bluser og Skjorter. Undorbeklædning i Uld og Bomuld til voksro og
Boro. Alt i magtagt Udvalg til smaa Priser.

ved

Minahyg.

Zfiringe &hid-

Største tn, bedste kvaliteter i irheidsiBj.

som hvert eneste Tyende. En An-

alherdet, og ny Bestillinger modtages gerne, '
bar iigt-ligi Lager af Glænø-Ærter, Solo Ærter og
Vikker, Saahnvre

Missell,

nonce tier i Bladet vil derfor saa

hedes

kulo'le Forklæder,

Dezline Halisen, hørserier
Ruskind, Gere. Lill og B...muld.
:visee,y og u!dent Dameundena l

Son- og Helligdage.
Rums-urandik ,

Fra Rønne
8,25 12,45
- Nyker
1,02
8,42
- Klemensker 8,55 1,15
- Ro
9,10
1,30
- Tein
9,23 1,42
-Allinge
9,33 1,53
- Sandvig
9,40
2,00
Bundvig-Rønne
0,05 6,00
Fra Sandvig
0,12 6.07
- Allinge
0,21 6,16
- Teln
0,35 6,30
- Ro
0,51 6,46
- Klemensker
1,01 6,56
- Nyker
1,20 7,15
- Rønne

Damelinned.
og

Handsker

Søiii-nedego.
Høsin*-Nandrig
Fra Rønne
- Nyker

Kvide

Ir sttairs t at Antal ej mindst 175) l!ximpl.
ite forsendds gønnam Pastraunat eller ved
vom flad I Atitn f a. ',sødvip. Olieir,
skar, it. og Klemenskø ,

,,,Nord-Hornhalma Ugeblad"
line den størst' Udbudsla. t INInertes 1-tidnød
B1K derklir..., last t etkisel tilam
al Sidst til Avarifirtny.

▪Nord- Bornhu lIn3 Ugeblad"
sygn isens 8sttandtpwa1stte cs,1 inkur Ar!

'anion, «NM, SnjY, torwiLing ,rautdriellu,
Eftør. sikr Af lysninntr, Auktion', tic.
. 1VOrti- Bornholms Uge bladadend, her, hudøg, kan bestilles "a all,
,,e
P(, 311tantarer dum, rirun
vszi, 1 Kr, huilru&r(4..

Chr, Olsen, Messen,

~IliTi g,

Telefon 100.

9111111111•1111111~1111~1111111111~1~11

Vort Arbejdstøj
er det bedste og stærkeste til Prisen.

Graa Buckskindsbenklaeder 6,50
do.
Blaa Maskin
7,00
svære do.
8,75
do.
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00
Hvergarnsbenklæder
12,00
Maskinjakker
7,00
8,00
Blaa Overalls
Svære amerikanske Overalls 10,00

9torbiattliet ianac1Mpit4

•,•,,,

.ft.PW(#‘ft‘
ee:

=

etee-egr... •.

-T7~

_,trf::,..?;47.

--røgte« I et Antal ite 17$0 eskosnap i.

Udgivet ar et Ilittoremeettteksb.
øilevaretke•onde: Otto 1,rornItzke.
Telefon 74.
Trykt I Ålliugv liogtrykkerl.

alle Ulmet I Allinge-Sandelig,
k•
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Nr. 583
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Violen.

411.ku. Itoreker,

C-1;1X133:
93"CCEMCCerirlaCC"

12te Aarg.

Fredag den 9. Maj 1924
eizezeiceteaanoacconccomeceano

nit Ittroatertelter.

=)C0:113:1=ucrocizza

Brudefærd paa Java

Violen er født
under Snelnuggedrys,
og Kulden har rørt ved dens Barm,
men Vingen har skænket den
lune smag Kys
og mindet den levende varm.
Violen er født
blandt Skovbundens Kryb,
og Græsstraa her skærmet
dens Kind.
Det Bina har den hentet
fra Himmelens Dyb
og Duften fra Skovenes Vind.
Violen er født
til at leve i Lyst
og elskes af Sal og al Regn
og lytte til Fuglenes jublende Røst
og varre Cl Foraarels Tegn.

e e-- -rmså overskride en Oadekryaning,
og el endnu ilaarfleere Varsel er
det, hvis Bruden ikke fælder en
Ture pen sin Bryftupsdeg eller
om hun nysgerrigt kimer et Blik
Spejlel, eller at hun er klædt I sin
Bryllupsdag. Kan hun endelig Ikke
lede være med at se, hvor sød
hun ser ud, iser] kan ell ring blive
godt, hvis hun blot ikke har [land.
sker paj.
Niar Bruden griar hjemme fra,
maa hun passe pie at hun sletter
højre Fod først frem ; det samme
gælder, rurer hun gear ud at Kirken, og hun maa øgle paa, al ingen tiltaler hendes Mand, førend
hun selv har kaldt barn ved Navn.
Naturligvis er der en Masse andre Ting at passe pari og andre
Varsler , del retter sig til Dels etler de forskellige Lande og Landsdele ; men kan man sikre sig et
lykkeligt Ægteskab ved et pas' e
de forskellige Skikke og Varsler,
ene var det jo nok værd at prøve.

Violen er født
til at visne — lorgaa skønt Dug er dens daglige Drik.
Saa lever den kun i det
favndybe Blak
som er i min Elskedes Blik.
Erik Sari).

Lidt lim Brudedragt

ug Bryllupsdag.
Med Ordet Brud forbinder man
i vore Dage ikke alene et bestemt
Begreb, men ogsaa et bestemt
Billede Den unge Kvinde i hvid
Dragt og med Krans ag Stør.
Imidlertid er det eadioneile Kostume kun omkring 100 Aar gammel. Kransen er det, mon øjner
længst tilbage i Tiden, idet Brudgem men hos Jadorne blev bekranset og Grækerne og Romerne hilde Brud og Brudgom. 1 den græske Kirke har denne Skik holdt sig
lige op til vore Dage.
I det 10. Aarhundrede var der
allerede v irkellee Brudekranse, dog
ikke al den til Venus indviede
Myrte, men af Roser. Fra først at
blev den bunden som en ganske
lille Ring, men meget hurtigt udviklede der sig en Art Knuts deraf, sammensat at Seriviramel, broe,eee Sten, Glasperler og Ouldglimmer, foroven altid prydet med Roser, Som bekendt bærer de norske
Brude mange Steder endnu kunstfærdige Brudekroner, der ofte er
overmaade kostbare, udskearne i
Sølv, ogsaa otte forgyldte og besatte med brogede Sten.
Sløret var oprindelig ikke en
Det at Parklædningen, men et
Klæde, der ef fire Miend blev holdt
over B, udeparrel eller al Pilealen
slyngedes om beget Parter som
Tegn paa Indettig Forening. Hele
Middelalderen igennem bar gifte
Fruer Slør som Tegn paa deres
Værdighed, men det egentlige Burdesler er knapt 100 Air gammelt.
Den hvide Brudekjole er
heller Ikke ældre, redt var snarere
den foietrukne Farve, idet Bruden
bar 'øde Brand om Hals og Hit
rig i 5iF Hier, et redt Tørklæde
[ae om benar s Skuldre og fl a Bru-

.0slens Have' kalder man Java,
den smukkeste Perle I det hollandske Riges Diadem. Den indfeeiie
Befolkning hører til Muhemede
Rige lier pea Jorden. og Vasalæt
ten -regeres" nu af Sultaner, der
faer en betydelig Appanage al den
nederlandske Regering, men iøvrigl ikke foretager nig indre Regeringshandlinger end hvad den
nederlandske Regering vil tillade.
Disse Sultnner fremtræder med en
uhyre Pragt og bidrager til, at de

devognen lyste røde Flag. Den,
der Indbød til BryllupsgiIdel havde rød Paraply, og Brudekjolen,
der hyppigst var sort, smykkedes
med røde Sløjfer.
I Løbet a! det 18. Aathundrede
begyndte de lyse Farver at holde
deres Indtog, navnlig da blad.
Delt hvide Farve indførtes af Prinsessers e, der til en Begyndelse
bar Brudedragt af Sølvbrokade,
derefter Damask og senere hvidt
Atlask og Silke.

gamle javanesiske Skikke holdes
i Hævd paa Øen.
Ovenfor ser man en Sultan, der
fornylig blev gift til Damen, som
etaer ved hans Side og holder den
mægtige Mand under Armen paa
en meget respektfuld Mande, omtrent en halv Alen fra ham. Man
ser, at Sultanen og den nye Sulte:linde er klædt pragtfuldt, og
ogsaa Brudepigerne og Bardesvendene, der omgiver dem, fremtræder
med megen Glans og Herlighed.

Flerkoneri er, som bekendt, tillad t
paa Java, men det er kun de færreste, der har Raad til et holde et
større Antal Koner. Sultanen paa
vort Billede nægter sig naturligvis
Ikke den Luksus, men ikke desto
mindre bliver hvert:nyt Ægteskab,
han indgaar, fejret med al mulig
Pomp og Pragt til stor Glæde for
den nye Hustru, men til ligesaa
stor Ærgrelse for hans andre Hustruer.

Enkesorg paa Ny Guinea

Til selve Bryllupsdagen
knytter der sig i alle Lande forsk,
Varsler og Skikke, som næsten
alle stammer fra den graa Oltid ;
de er meledes bevarede godt rip
gennem Tiderne, efterhaauden tilsat forskellige Tiders Opfattelse.
VI skal her fortælle lidt om : _hvorlunde man skal sig te', naar man
vil Lykke have udi sin Ægtestart&
Vil men haabe pna et godt Æg•
leskeb, sen maa Bruden føret og
fremmest bære paa noget gammelt
og noget nyt, meget guldgult og
noget hlaat. Det er et godt Varsel
hvis Bruden faer Øje pie en fremmet Kat, hvis Katten tilmed nyser
da kan Bruden være ganske sikker
paa et lykkeligt Ægteskab.
Min maa nødig forandre den en
Gang fastsatte lityllupsdee, det er
ikke heldigt. Det er et d/ledigt
Varsel for Brudgommen, hvis han

Den svenske Spogelses-Epedimi
er nu ogsaa naaet til Smailand,
meddeler et Kalmarblad, og hjemsøger for Tiden _Gummien' Karlslunde I SIi vajtalrakten.
Det begyndte med at alt Porcelænet f Huset knustes al usynlige
Hænder, og del nye Porcelæn,
som købtes i Stedet led samme
Skæbne. En Dag blev en isner
Kiste kaster fra en Stue og ud i
Gaerden, ligeledes af usynlige
Hænder, og nogle Penge, der del,
Isa i selve Kisten og dels i en i
Kisten liggende Æske, fløj ned
paa Jorden, uagtet Kislen var Kirsynet med en forsvarlig Hængelaas, der ikke blev revet ud ved
Faldet, ligesom Kisten heller ikke
var starlet i Stykker. En anden
Dag tog de usynlige Hænder en
Sæk med 20 kg. MeI, der stod
en at Stuerne, bar den ud i Gearden — — — oe strøede Melet
rundt pari elaardspladsen.
Noget at det mest besynderlige
skele dog en Morgen, da Konen
skulde spise Frokostt. Lige de hun
vilde sætte sig til det dækkede
Bord, begyndte dette at fare rundt
i Værelset, men da Konen 5*a
oplod sin Røst og bad det usynlige Væsen, der eabenthart var pol
Spil, om at lade Ilordet være
Fred, stod Bordet pludselig stille,
saa Konen kunde spise i Fred og

DU' er mange Maader at ytre 5in Sorg paa rundt omt Verden,
en af de ejendommeligste turde formentlig være den Meade, hvorpaa
Enkesorgen fair sit Udtryk hos de uciviliserede Folkeslag paa Ny Guinea. Her gælder det, al RART Husbonden er ded og Begravelsesceremonierne er fertil, saa kan Enken ikke vise sig udenfor sin Hytte;pea
anden Maarle end kravlende paa alle fire i Støvet og fuldstændig tildækket, saa et ingen anden Mand kan kiste sine Øjne paa hende og
hun heller ikke pen nogen Mand. Serdetles skal den sørgende Enke
kravle rundt i et halvt Aar, 58i det er Ikke ise lidt af en Tortur, som
de forøvrigt alle gerne paateger elg. Pia vort Billede er Enken ledsaget al eri anden Kvinde, en Slags Livvagt paa hendes Spadseretur.

Ro.
Det er de særeste Narrestreger,
Spøgelaet kan tinde paa, som for
Eks, al lade Uret pas Væggen fare midt ud I Stuen eller lade dets
Pendel foretage de mærkeligste
Manøvrer for sluttelig at lade det
Indtage sin sædvanlige Plads, og
en Dag lod det Spinderokken 'parisere en Tur ud i Gaarden og tilbage til Stuen igen.
— Det maa tibanbart
vers el særdeles livligt Spøgelse,
der ikke savner Hurraer

Ro

Porcelæn Kaffestel
komplet til 12 Personer
sælger vi for kun

30 ;Cr.
pr. Stel (30 Dele)

Allinge

Kolonial- og Protioldlorreloik

Kædevarer,

Vi kan ekspedere alle Efterbestillinger over

Kontirmanair s; N.rnt1a,z,
den 11. Maj K,. 2 ► Diugssalen.
Fieie Talere.
Alle, heade unge og ældre, indbydes.

En ung Pige,
som vil passe en 1.1,e Pige, kan
las Plads pas Lyngholt.
Tlf. Klemens s. 4.

Vi har endnu et Restparti af

del hjeliomylerie 118111(18Yer NM aloes for 120 Ilre 111111..
Vi har særlig gode Partier staainde

kan snaks las Plads bus
Frigaard. Kirkebogsard.
Samme Sted er Grime til Salg,
som bliver 4 Uge' den 14 tis

Andeæg

:

agte marsk Lozerpe, ridsel N111110111111
samt llookelroe- og habliiiro al de bedsle
Nordlandets Handelshus.

En Medhjælper

Kotojr 12- og 10-, Kvieggrinner, Nalsegrimer, Grimeskafter, Kohindster, Itringkobler, Nodler, Esser, Leg- er til Salg hos
Niels Jacobsen, Dammen
nor og Fjederhager. — Sierrste Lager. Billigste Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

ffirerfroi beim, rnalro al de Slags.

K. F. U. M. og K •

Gerrnisan
Nitragin

til Beitsning af I lavre og Byg,

til Podning af I allerne.

er paa Lager eller skaffes hurtigt.

Andeæg

\ ordlaIIdPts Illandolshus.

er til Salg.

Blod-Melassefoder
— fortrinligt Foder til Heste og Køer — samt phoraforsyreholdigt
Illodmelaerefoder.
Prima Svinefoder III Forebyggelse af Stivsyge haves pas
Lager og tilbydes til meget billig Pris. lingkild er igen paa Lager
og desuden haves rigeligt Lager af al e Slags Foderstoffer til billigste Dagspris.
(.)J[Irittge

Siofontaf-

c5s

'robttfilforreltiitici

Nye Sendinger og stort Udvalg af alle Slags
Gravegrebe. Havempader, River, Skulfejsern, Hækkesakse, Grensakse, Planteskeer ni. m.
Ekstrasta'rke ~faldskovle og Spader til Markbrug.

Galvaniseret Hegntraadstletning,
alle Bredder, =Ril og store Masker, sælges III Prislisteprisen pr. Kont,

Anna Lindberg
ed Garnle tam I Rutsker.

FROTT E !

Andeæg
er til Salg.

Benyt Leligheden

Jens NIelaen,
Lindeskoen, Re.

Makier her, Fighter der,

Et Parti Front:, dobbelt bi eelt i smukke. Mønstre og
Farver, sælges saa længe Lager haves for kun 2 Kr. pr. m.

Møbler bedst hos mig især!

Nordlandets Handelshus.

i alle Stilarter og -rummer og til
billige Priser.

Il. Chr. DamsAllinge.
Mohelsoodkeri,
mk. Billeder indrammen.
Største Lagert Raminells'er.
Spi rtt I madranser, Fellsence
og barnesenge leveres til sruda
Priser.

Strikkede Spaserodravier

og Golfjakker faer de hedt og billigst hos os. Smukke
Golfjakker i 6 forskellige Farver, heluldne fra 1.3 Kr pr. Stk.

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus. En Hund
Gaardhund.

Rigtig gode ka.ntskaarne

Udskudsbrædder

er til Salg
Egner sig som
Cigar hdl. Jansen,
Allinge,

liolel,j.ammerso

if

har vi nu Irs.,e og kan ekspedere alle Længder at saavel ",/, Tom som
I Toms Tykkelse, og til en meget rimelig Pris,
gr aabnet
Alle Slags tørre Planker. Brædder, Lægter og Sparrer og anbefales det ærede Publikum.
sælges og giver vi stor Rabat pr. Kontant.
Ærb.
Sophie Holm.

Nordlandets Handelshus.

14. Skyttekreds.
Yi

sa ger de kilde Serier, som kan skolies!

Store engelske haandpillede Derhyshire Kul.
Knuste og harpede London Gaskoko Nr. I
Harpede Noddekul.
Neacettatle Smedekul Nr. I.

Nordlandets Handelshus

Staldbøre

Skydningen begynder paa Banerne
ved Maegaard i Rø og Maegaard
i Olsker Søndag Formiddag
Kl. 9. Under Skydningen er der
hejst Flag ved Skive og Standplads. Skydningen fortsættes hver
Søndag og enkelte Søgnedage. Nye Medlemmer er velkomne.
P. F. V.

Hvide, mit, kulørte,

Aug. Olsen.

Sardintøj er

øg Xitilbøre l ona tiy I

fra Messens egen Fabrik

CÆr. elsen,

Lette og stærke, sælges til nedsalte Priser i

Nordlandets Handelshus.

tmelimmumes*****»••••••• •
BORNA MARGARINE
er fin, frisk og velsmagende og giver
LÆKKERT SMØRREBRØD

Kjoletøj.

Et pænt Udvalg i uldne Kjoletøjer, sort og marine Serges,
Uldmousselin, Bomuldsmousselin, Frotte og an
andre forskellige Vaskestoffer. ak, at- Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler, Skorter,
Strømper, sorte og kulørte i Uld og Bomuld fra 1 Kr,
Merciriserede Florstrø mper i mange Farver og Kvaliteter.
Golftrojer til Damer og Børn, i mange. Farver og til forsk Priser.
De køber altid billigst hos
j

ens ,Yan3en,

Ytllingee

Allinge. Telefon IN

Ira Sandvig.

For al imødekomme ærede kunden' Ønsker har jeg »skallet en
tørste Klasses elektrisk K.ifiemalle
(Ertestrutende i Allinge og
Sandvig)
For lie. ved at afhjælpe el længe
følt Savn ses] at kunne le‘e.e en
Kalle, som har sin gode, fine Aroma I Behold, kort sagt en Kairo,
som svarer til Pengene, rig
som i sidste Instans bliver den
billigste.
Køb derfor Deres Forbrug hos
undertegnede. Kaffen er daglig
Irisitbriendt og bliver malet ved
Salget.
Endvidere anbefales alle barsle
Klasses Kolonialvarer.
Jeg giver 4 pCI. Rabat I Tilgift,

Alemoderseo

Smukke nye Monstre og

stærke kvaliteter.
«nire Mal yderst

.11~111011111~111111.1111101111~111»
Ekstragode Kvaliteter af hver Slags
Gule Snedinge Ærter.
Glærm .Erter.
Stene fine Vikker.
V 1 k keh I andsred.
Gul s
Neag
•segrriamaitr,d,e
11
. aver'.
Toradet Iltg.
Seksra det 1113Jr.
e
ar skarre.
o

— Alt fortrinlig egnet til Saasæd sælges
Priser i

til rue;_!et

rimelige

Nordlandets Handeishus.
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