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Den nye Vaar. 
-e:=4.3ciElaccoc4 

Som en Lue, som et Under, frem af Evighedens Taage 
vandrer Vaaren over Verden, over Nordens kolde Jord - 
over Bjerge, gennem Byer, over Engens grønne Tuer, 
gennem Skov og øde Hede, — der hvor Ensomheden bor. 
Hele Verden, — nys en Skygge, kold og fattig, trist, og ensom, 
er forvandlet; hele Verden er et sollyst Sagaland; 
og de haarde, frosne Hjerter, uden Duft og uden Glæde, 
staar beklædt med rige Bionister foran Vaarens grønne Strand. 

Jeg vil strække mine Hænder mod den nye Vaar, der kommer; 
jeg vil skænke af mit Hjerte, af mit unge, røde Blod; 
vil drømme lyse Drømme, naar jeg gaar blandt Vaarens Blomster 
at al Synd og Sorg er borte, at vor Jord er ene god, 
at vor Jord er ny og steget just i Dag af Tidens Kaos, 
uden Plet og Fald og Vrede, frisk og levende og skøn; 
jeg vil folde mine Hænder under Vaarens milde Stjerner; 
jeg vil viske gennem Nattens milde Luftning tyst en Bøn. 

Aa, i4 ved det nok : en Høstkvæld skal jeg staa med tomme Hænder 
og med Sorgen i mit Hjerte i min Skæbnes øde Hus. 
Og jeg ved det nye Foraar, som steg frem med Duft af Blomster, 
det vil ligge da langt bag mig — vejret bort af Stormens Brus. 
Og de Drømme, Verden drømmer, bliver dræbt af Livets Storme, 
og mit unge friske Hjerte bli'r en laset gammel Klump, 
mine vaarligt lyse Tanker, mine Sange — alt forsvinder, 
synker ned blandt kolde Skygger i en ensom frossen Surnp. 

Jo, jeg ved: — den friske Vaar er kun en Drøm, og Drømme svinder 
Men det store, underfulde er, at nye Drømmes Glans, 
er, at nye Foraars Vinde efter Vintrens døde Skygger 
kalder nye Blomster Dufte frem til Livets Vaardagsdans. 
Og det største — det, der lyser som et Haab i vore Øjne, 
det er Løftet, som engang den store Vaarens Konge gav: -
naar det sidste Foraars sidste Blomst er visnet hen i Støvet, 
vil Han skænke os en evig Vaar bag Tid og Død og Grav. 

Karl Lindqvist. 
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Svigermødre. 
—0— 

Der er sksevet meget om Emnet »Svi-
germødre«, i talrige Romaner, Fortællin-
ger og Digte samt Skuespil indtager Svi-
germoderen en som oftest lidet attraa-
værdig Plads. 

Hvem har ikke haft ondt af den stak-
kels Svigersøn, der troede, han skulde 
tilbringe sine Hvedebrødsdage i Lykke 
og Idyl med sin lille Kone / og saa til 
sin Rædsel .opdagede, at »Svigermoder 
flyttede med« i ligesom Nissen i Even- 
tyret! 

Og hvor mange / gode og daarlige 
Vittigheder læser man ikke mellem Aar 
og Dag om de arme, forhadte Sviger-
mødre, der gerne af Tegnerne fremstil-
les som Billedet paa alt uskønt og hæs-
ligt / ligefra den demonstrativt strittende 
Hattefjer til den arrige Bulbider, der føl-
ger med som uundgaaelige Onder. -- 

Men sært nok er det. gerne den stak-
kels Svigersøn, man faar serveret som 
Genstanden for alle Svigermoders onde 
Anslag. 

Saadan er det i Romanerne , men 
Livet er del ganske anderledes i i alt 
Fald i de fleste Tilfælde. Det er slet 
ikke saa svært, som man efter Fortæl-
gerne skulde tro, for en Svigersøn at 
komme paa en god Fod med sin Svi-
germoder. Tværtimod. I de fleste Til-
fælde, naar alt ellers er, som det skal 
være — d. v. s. naar Svigersønnen har 
den Stilling, Svigermoder finder pas-
sende for Datteren, og iøvrigt er et 
skikkeligt Individ , holder Svigermo-
deren meget af ham og holder ikke 
saa sjældent med ham, selv imod Dat-
teren . . mange Ægtemænd vil sikkert 
i livets bitre Stunder hævde, at Sviger-
moder er adskilligt lettere at komme 
ud af det med end Hustruen. 

Nej, Vanskeligheden her i den ligger 
i Forholdet mellem Svigermoder og Svi-
gerdatter. Hvis en Moder elsker sin Søn, 
og det gør vel de fleste Mødre / ser 
hun underligt nok som Regel en Fjende 
i denne unge Kvinde, der synes at inter-
essere Sønnen i og medens hun i de 
allerfleste Tilfælde er lykkelig, naar 
Datteren bliver forlovet i nota bene, naar 
Forloveden er pæn og respektabel i saa 
er hun næsten altid ked af det, naar 
Sønnen kommer og fortæller, at han 
har byttet Hjerte. 

Ja, hvis Moderen endda selv har fanet 
Lov at finde en Kvinde efter sit eget 
Hoved til sin Engel af Søn i saa kan 
det endda gaa, men hvis Sønnen paa 
egen Haand har tilladt sig dette Skridt, 
saa er det galt. 

Og Moder og Søn ser meget sjældent 
med samme Øjne paa de unge Piger. 

Moderen har en dybt rodfæstet Tilbøj-
elighed til at overvurdere Sønnen, se 
Egenskaber hos ham, som han slet ikke 
har . . . eller i hvert Tilfælde kun i 
meget ringe Grad er i Besiddelse af. 
Ingen er ,,gode nok" til at bilve Pragt-
eksemplarets Hustru. Enten er de unge 
Piger for ødsle, for letsindig; for her-
skesyge eller for gerrige i i alle Tilfælde 
ejer de ikke Kærlighed nok til den stak-
kels Pode. 

Moderen glemmer, at hun selv har 
været Svigerdatter og staaet skælvende 
overfor en streng og kritisk Svigermama, 
hvis skarpe Øjne saa helt igennem hende. 

Og selv om Sønnen trives aldrig saa 
godt i hun er dog bestandig bekymret 
for, hvordan det nu skal gaa hendes 
„stakkels Dreng" med en Kone i nu han 
maa undvære sin Mo'r! 

Alt, hvad Svigerdatteren gør, er forkert. 
Er hun pyntelig i ja, saa er det Koket-
teri og Letsindighed, holder hun Hjem-
met smukt, er det Øselhed o. s. v. 

Den stakkels Svigerdatter / der kunde 
skrives bindstærke Tragedier om Sviger-
døtres haabløse Kamp for at vinde Man-
dens Moder. Hun elsker sin Mand / men 
han er ikke Kød af hendes Kød og Blod  

af hendes Blod, hun har stunddom svært 
ved at se de Englevinger, som Sviger-
moderen partout vil have anbragt paa 
hans Skuldre. Hun ved, at hvis der kom-
mer en Uenighed i og saadanne kom-
mer selv i de bedste Ægteskaber, i saa 
er Svigermoderen paa Forhaand hendes 
Modstander. Fra den Kant kan hun ingen 
Naade vente sig. 

Den eneste Støtte hun har i det er 
Svigerfader. Men hun ved ogsaa, at hans 
Forsvar gør mere Skade end Gavn. 

Hvad skal hun gøre? Føre Krig, bryde 
af i opgive Kampen ? 

Mange bliver trætte. Vil Svigermode-
ren ikke se med venlige Øjne paa En i 
ja, saa maa hun lade være , . og mange 
Gange kommer Trodsen frem, Vejene 
skilles, Hjemmene ligger der med et 
gabende Svælg imellem, og Svigermode-
ren gaar i sin Grav med Hjertet fyldt 
med Bitterhed mod den Kvinde „der har 
stjaalet hendes Søn". 

. Her er et Problem, som hvert 
nyt Slægtled kommer til at staa overfor. 
Hvordan skal det løses? hvad er det 
bedste ? 

Ja, det bedste et, at de unge og gamle 
Hjem kan bevare Forbindelsen, støtte 
hinanden og ikke strides. 

Kan man give Svigermødre Read, som 
de hør følge? Det bør man kunne i 
man telte have Lov til at sige til alle 
Svigermadre : 

Husk paa, at din Søn selv har valgt 
sin Levs'.edsagerinde efter sit eget Hoved, 
at det er ham, ikke Dig, der er gift med 
hende. 

Husk. paa, at Du selv engang har varet 
ung. Forlang ikke Urimeligheder. 

Husk paa, at din Søn er din Sviger-
datters Mand. Forlang ikke, at hun skil 
behandle ham bedre og mere kærligt, 
end Du selv behandler din Mand. 

Husk paa, at din Søn er et Menneske, 
ikke en Engel. Hvis han var gift med 
en Engel, vilde Partiet være ulige og han 
sandsynligvis bundulykkelig. 

Husk paa, at Du er Herre idit Hjem, 
og lad din Svigerdatter raade i sit. 

Og husk endelig paa, at Du ved at 
være fjendsk mod din Sønnekone skader 
den Dreng, Du elsker, skaffer ham ulyk-
kelige Timer. 

. . . Og til Svigerdatteren : Husk paa, 
at Moderkærlighed i al sin Blindhed 
dog er den skønneste Følelse paa Jord, 
hun elskede ham først, opæg hende 
hende ikke, men vær taalmodig. 

Husk paa, at selv om hun er gammel-
dags, har hun ofte Erfaringer, som Du 
mangler. 

Husk paa, at Du selv engang maaske 
vil faa en Søn, som Du en Dag skal give 
bort til en fremmed Kvinde. Prøv at 
forstaa din Svigermoders Følelser. 

Husk, at der skal to til at strides. Og 
det er bedst, at Du / den unge i giver 
efter, selv om Du mener at have Ret. 

Husk, at din Svigermor er din Mands 
Mor, og giv hende lidt al din Kærlighed 
til ham. Thi Kærligheden kan overvinde 
alt. 

Onkel. 

Østens Xuli. 
En Fortælling fra ,  Orienten. 

Oversat af Harry Hald. 

Fortsættes fra forr. Nr. 
„Hører Du ikke?" raabte Lang-

don og holdt Lygten i Vejret, saa 
han kunde se Kineseren i fuld 
Belysning. Kineseren gabede og 
afslørede nogle gulsorte Tandstum-
per. „Venter paa Daggryet'.', snøv-
lede han paa Pidgin-engelsk. „Men 
hvorfor Du komme her paa denne 
Tid?" 

Langdon gøs. Han havde truffet 
Kinesere af alle Arter og Typer i 
sit Liv; men der var noget ved 
denne sammenkrøbne, stirrende 
Paria, der mindede ham om en 
uhyre Tudse, og fyldte ham med 
Afsky. Han ærgrede sig over, 1.t 
han i Skyndingen havde glemt 
sin Revolver. 

Kineseren lod sit Rovdyrblik 
glide fra Langdon og ned over Jol-
len og tilbage igen til Langdon, og 
han konstaterede med synlig Til-
fredshed, at den unge Mand var 
ubevæbnet. Men den nærliggende 
Skonnert syntes at ængste ham; 
man kunde jo aldrig vide, hvad 
øjeblik den vilde udspy en halv 
Snes hvide Mænd. Han rejste sig 
op, og først nu lagde Langdon 
Mærke til et højrødt Silketørklæde, 
der var knyttet om hans højre Arm. 
Oven over Tørklædet var der ta-
toveret en Hovedskal — et Tegn 
paa, at han var en Slags Bestil-
lingsmand i Regeringens Tjeneste. 

„Jeg dum — glemte Lygte", 
sagde han truende, „jeg tage din". 
Han gjorde en Pause, mens han 
betragtede den tinge Sømand og 
samtidig lod sin Staalklinge spille 
i Lygtelyset. 

Langdon fandt det ikke raadeligt 
at yppe Klammeri med Kineseren. 
Han rakte ham derfor Lygten og 
sagde leende; „Lygten er din for 
i Aften, Sam". 

Kineseren snappede den og holdt 
den hen mod den glatte Metalvæg, 
som han omhyggeligt gav sig til 
at granske, og det lykkedes ham 
hurtigt at finde den hemmelige 
Aabning. Langdon saa, hvordan 
han stak Spidsen af Kniven ind 
i en Sprække omtrent paa Stør-
relse med en Barnetand og om-
givet af smaabitte kinesiske Skrift-
tegn. Han drejede langsomt Kni-
ven, og i samme Nu svingede en 
tre Alen høj Kobberdør udad. Nogle 
faa Sekunder blev Kineseren staa-
ende i Døren. Munden stod paa 
vid Gab, og hans øjne funklede 
uhyggeligt i Lygteskæret. 

En lille Samling antike Tæpper, 
mærket med mindst en halv Snes 
henfarne Kejseres Sejl, laa strøet 
over Gulvfladen, og halvt skjult 
i deres Folder stod de kostbare, 
ædelstenspryd ede Manchu- og 
Mingbowler. Der var Vaser med 
rubinbesatte Hanke, Statuetter af 
det pureste Guld og juvelbesatte 
Vifter, Kineseren knurrede som en 
Tiger, der er rede til at springe 
paa sit Bytte. Han vendte sig mod 
Langdon og anbragte Knivbladet  

en Tomme fra hans Strube : „Du 
hjælpe mig alting i Sampan. Hvis 
Du ikke rubbe Dig, jeg sprætte Dig 
op som en Kylling'. 

Langdon tænkte paa den yndige 
unge Pige, som sad derovre i 
Skonnerten ikke et Stenkast borte 
og ventede paa ham. Hvis han satte 
Livet til i en Kamp med denne 
Snigmorder, vilde Barbara Ingram 
staa ene i Verden uden saa meget 
som en Øre i Lommen. Han vid-
ste, at han ikke med de bare Hæn-
der vilde kunde hamle op med 
Kulien, og han besluttede derfor 
foreløbig at holde gode Miner til 
slet Spil. 

„All rigt, Sam!" sagde han ge-
mytligt og gik ind i Buddhaen. „Det 
er Ting, der maa behandles med 
Omhu; Stenene udenfor er glatte, 
saa vi maa give oe god Tid, hvis 
vi vil undgaa at slaa noget i Styk-
ker", tilføjede han, idet han rettede 
Lygten mod Hulens dunkle Bag-
grund, hvor Skattene flød i en 
uordentlig Dynge. 

Kineseren f:lor ud og ind af Aab-
ningen og anbragte forsigtig de 
skøre Porcelæner mellem Tæpper-
ne under Sampanens Tofter. Han 
arbejdede mtd en febrisk Begær-
lighed, der henledte Langdons 
Tanker paa en forsulten Sjakal. 
Snart var Sampanen fyldt til Ran-
den. Ikke et Sekund havde Kulien 
lagt Kniven fra sig, og hans smaa, 
skæve Øjne var ufravendt hæftet 
paa den unge Sømand. Langdon 
vidste, hvad der vil komme. Naar 
den sidste Kostbarhed var bragt 
ombord i Sampanen, vilde Kine-
seren give ham Ordre til at løse 
Fortøjningen, og i det øjeblik, han 
bøjede sig ned over Linen, vilde 
den lange Kniv bore sig ned mel-
lem hans Skulderblade. Det var 
et gammelt Trick blandt kinesiske 
Banditter og Sørøvere, som paa 
nem Maade afskar Disku ssionen 
om Byttets Fordeling 

Langdon havde forgæves han-
bet paa at faa en Chance til at 
gøre det af med Menneskedyret. 
Han forestillede sig den korte, men 
frygtelige Kamp, der nu vilde blive 
uudgaaelig 	saa sig selv svaje 
hid og did paa de slimede Sten 
for at dække sig mod den uhyg-
gelige Kniv. Jollen vilde ikke kunne 
yde ham nogen Dækning; han 
vilde ikke engang faa kastet los, 
før Mordvaabnet vilde have gjort 
Ende paa hans Liv. 

Endnu var der et Par Smaa-
ting tilbage i Buddhaen. Kineseren 
stod henne ved Sampanen og prø-
vede Kniven mod sin Tommelfin-
ger, mens hans Blik samtidig flak-
kede fra Sampanen til Langdon, 
der stod bøjet over de sidste Skatte. 

,,Du noget længe om det", brø-
lede han, „hvorfor Du ikke komme 
ud?" 

Langdon kom ud fra Buddhaen, 
han saa straks, at han havde Ret 
i sin Formodning med Hensyn til 
Kineserens Hensigt. I Haanden 
havde han syv Soverigns, den før-
ste Hyre, Balk havde betalt ham 
i Sydney. „Der er øjeblikke", 
sagde han til sig selv, „hvor syv 
gode, engelske Sovereings kan gøre 
Underværker". 

„Se heri" raabte han ophidset, 
„dem fandt jeg inde i Buddhaen I 
Der er sikkert Millioner af den 
Slags under Gulvet". Han smed 
de syv Guldmønter i Kineserens 
fremstrakte Haand. „Det vil være 
en Forbrydelse, Sam, at lade saa 
megen Rigdom ligge. De Ting, Du 
har i Sampanen, er Du nødt til 
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at skaffe dig en Køber til; men 
engelske Penge — det ved man, 
hvad er". 

Et Minut i Forvejen havde der 
kun været Mord at læse i Kuliens 
Øjne; men Synet af Guldstykkerne 
bragte ham næsten til Grænsen af 
Hysteri. lian vejede Mønterne i 
Haanden og bed i dem. I næste 
Øjeblik var han inde i Buddhaen. 
Han kastede sig ned og begyndte 
med Kniven at undersøge Rev-
nerne og Ujævnhederne i det æld-
gamle Stengulv. 

„Hvor? Hvor er de?" raabte 
han aandeløst, „Du komme og 
vise mig". 

Det svimlede for Langdon, og 
hans Strube brændte som flydende 
Bly. Han gik lydløst hen til Kobber-
døren og smækkede den i udefra ; 
den faldt blødt i sin Rille. Et øje-
blik lænede han sig tungt til Væg-
gen; han lyttede anspændt: men 
ikke en Lyd naaede ud til ham 
fra Buddhaens Indre. 

I en Haandevending fik han 
Sampanen løst, og med Jollen paa 
Slæbetov roede han tilbage mod 
Skonnerten. Dagen var ved at 
bryde frem gennem turkisfarvede 
og safrangule Taager, og Skonner-
tens Omrids tegnede sig utydeligt 
mod den disede Himmel, Kaptajn 
Balk stod ved Lønningen og strakte 
Hals. 

„Hvad Fanden er det, De har 
der?" raabte han ved Synet af 
Sampanen, der var tildækket med 
en Pressenning. ,,Død og Pine! 
Det er nok Vraggods!" tilføjede 
han oprømt. Kaptajn Balk var 
Ekspert med Hensyn til Skonnert-
kaptajners Rettigheder, og han 
havde straks opdaget, at det var 
hans Jolle Langdon havde laant. 

„Stop der!" kommanderede han, 
da Langdon varpede Sampanen 
hen til Faldrebstrappen. „Hvis 
Ejendom og hvis Ordre?" snærede 
han. 

„Miss Ingrams Ejendele, Sid 
Vilde ikke forstyrre Dem i Nat, 
Hr. Kaptajn. Det er bare en Samling 
smaa Kineserier, som hendes Fader 
havde bragt i Sikkerhed til hende." 

Balks Blik strejfede de falmede 
Tapeter, der laa hulter til Bulter 
med andre Rariteter i Sampanen. 
„Fordømt Ragelse", sagde han med 
en fortrædelig Mine og drev lang-
somt forud. 

I det samme kom Barbara In-
gram tilsyne ved Faldrebet. I et 
Nu opfattede hun, hvad det var, 
Sampanen var lastet med, og med 
et varmt Haandtryk, der sagde 
mere end Ord, tilkendegav hun 
Langdon sin Taknemlighed. 

De havde just faaet Sampanens 
Indhold bragt op i Miss Ingrams 
Kahyt, da de pluselig hørte et Ud-
raab fra Balk, der stod og stirrede 
over mod den havomsuste Bud-
clha. Mellem Gudebilledes uhyre 
Læber saas Hovedet og Skuldrene 
af en Kineser; han vred og vendte 
sig for at komme klar af den snævre 
Aabning, og efter en hel Del Be-
svær havnede han endelig nede 
paa Altergulvet, hvorfra han be-
tragtede Skonnerten med hadefulde 
Blikke. 

Barbara Ingram gøs ved Synet 
af ham. „Det er Zang Ho, den 
røde Kuli", sagde hun med rysten-
de Stemme. 

Balk indstillede sin Kikkert ef-
ter det højrøde Armbind paa Ki-
neserens tatoverede Arm og be-
tragtede ham nøje. 

„Tør nok sige, at jeg kender den 
Fyr", erklærede han. „Han var 
Bøddel i SongolofængsItt. Man 
kan kende ham paa den Hoved-
skal, der er tatoveret paa hans 
Arm. Han havde for Skik at plyndre 
de dødsdømte ved at true dem 
med at bruge et sløvt Sværd ved 
deres Henrettelse, hvis de ikke 
godvilligt overdrog ham deres jor-
diske Gods. Den gemene Køter!" 

Zang Ho vadede ud i Vandet, til 
det naaede ham til Halsen, saa 
gav han sig til at svømme i Ret-
ning af Skonnerten. Mordvaabnet 
holdt han mellem Tænderne. 

Et Angstskrig undslap Barbara 
Ingram, da en lang, graa Skygge 
gled ind i Strædet; dens Rygfinne 
kløvede Vandets Overflade. Skri-
get naaede Zang Hos Øren, og 
da han vendte sig om, saa han 
ind i et Par smaa rovgridske Øjne. 

Han tog Kniven ud af Munden 
og knugede den i sin senede Haand. 

En Sky af skrigende Maager og  

og Gribbe flagrede om Hovedet 
paa den svømmende Kineser; 
Luften genlød af deres Hunger-
skrig. Zang Ho traadte Vande med 
sammenbidte Tænder; Kniven holdt 
han løftet som en Dolk, mens han 
spændt fulgte Skyggens Bevægel-
ser. Han stødte til ; men hurtig 
som Lynet drejede Skyggen af, og 
den syntes at antage den dobbelte 
Længde, idet den bredte sig over 
hans Legeme. Zang Ho havde for-
fejlet sit Stød ; hans Rædselshyl 
druknede i Larmen fra den bru-
sende Fuglesværm. Paa det Sted, 
hvor han var forsvundet, var der 
ikke andet at se end en Hvirvel 
af rødt og hvidt Skum. Balk tør-
rede Sveden af Panden. 

„De fordømte Hajer," sagde han. 
„Men det var nu alligevel baade 
første og sidste Gang, Zang Ho 
gik glip af en Hals — —a  

Den opfriskende Brise fyldte 
Skonnertens Sejl, og snart efter 
satte den Kursen mod Syd, bort 
fra Jordskælvssonen, ud i det friske 
aabne Hav. 

Balk kiggede ind i Forstavnen 
og saa Langdon og Miss Ingram 
travlt beskæftigede med at sortere 
og ordne Skattene fra Buddhaen. 

„Der er nogen, der kan," brum-
mede han, idet han entrede op til 
Styrehuset. .,For en anden en er 
Livet ikke andet en Slid og Slæb!" 

Skatten. 
Dens Anvendelse og Fordeling. 

Af Kapt. K. E. S. KOEFOED. 

Ved Skat forstaas den Ydelse i 
Penge eller Pengeværdi, som Lov-
givningsmagten paalægger Bor-
gerne at erlægge til Dækning af 
Statens eller Kommunernes Udgif-
ter. 

Saalænge der har eksisteret Kul-
tursamfund, har det været nødven-
digt, at der i Spidsen for disse 
stod en eller anden Institution, 
der paatog sig de Opgaver, som 
den enkelte ikke kunde løse. Sam-
fundsmedlemmerne maatte imid-
lertid yde deres Bidrag hertil i 
Form af Skat. 

Oprindelig var sikkert de offent-
lige Udgifter i Huleboersamfundet 
indskrænket til en eneste, nemlig 
Militærudgifterne. Før man kunde 
tænke paa noget som helst andet, 
maatte Stammen sikres mod Un-
dergang foraarsaget af vilde Dyr 
eller andre Stammer. Et Hegn om 
Bopladsen og et organiseret For-
svar har utvivlsomt været det før-
ste, hvortil der i det menneskelige 
Samfund har været paalagt Skat. 

Efterhaanden som de Stammer, 
der havde den kraftigste Krigsord-
ning udviklede sig til et større 
Samfund blev det nødvendigt at 
skabe en Retsordning. Myndighe-
derne for Lov og Ret har sikkert 
fra først af omfattet de religiøse 
Samfundsorganer, som saa først 
senere er skilt ud i en verdslig 
Del og en gejstlig Del. 

Vi er saaledes naaet til de 3 
vigtige Samfundsinstitutioner, som 
maa opretholdes ved offentlige Mid-
ler: Krigsvæsen, Retsvæsen og Kir-
ken. 

Jeg skal ikke indlade mig paa 
at give en historisk Udvikling af 
de forskellige Former for Skatter 
og deres Anvendelse, det vilde føre 
for vidt. 

Nok maa det være at fremhæve 
den interessante Kendsgerning, at 
det offentliges Virksomhed, hvor-
til der krævedes Støtte for Skat-
teyderne, næsten lige indtil vore 
Dage hovedsagelig indskrænkede 
sig til førnævnte tre Omraader. 

Saalænge menneskelige Sam-
fund har eksisteret, har det Emne, 
som Borgerforeningen i Aften brin-
ger paa Bane, utvivlsomt alle Tider 
været en Kilde til uhyre megen 
Spekulation, Utilfredshed, Kamp, 
og Uro, og hvad det angaar, er 
det det den Dag i Dag maaske 
mere nu end nogen Sinde tilforn. 
Nogen fuldt ud retfærdig Løsning 
paa Spørgsmaalet har der næppe 
været, og saa ,meget kan vist og-
saa siges, at det bliver der vist 
heller aldrig. Til Trods herfor bør 
dog Bestræbelserne — trods alt, 
gaa ud paa at søge den Ordning, 
der er den mest retfærdige. 

Medens Skatteobjekterne i Ti-
dens Løb er undergaaet forholds- 

r..~2~1111~~1~~1~1 

ø b 
Musseliosi(joien 	I 

hos 

lindr. Thomsen. 
Færdige Ung pige kjoler 
og stort Udv. i Stoffer. id  

vis ringe Forandring, kan dette 
ikke siges om Skattens Anvendelse 
og Fordeling. 

Saavel den direkte Skat, som 
afgives i Form af rede Penge eller 
Værdier paalagt den enkelte efter 
visse Regler, som den indirekte i 
Form at Told og andre Afgifter, 
er gammelkendte Foreteelser. 

Derimod har Samfundsinstitu-
tionerne i den nyere saakaldte 
„humanistiske", Tid paataget 

sig en udstrakt Række af Opga-
ver, som efter manges Mening 
ligger ganske udenfor, hvad disse 
bør befatte sig med. 

Man er endog i den senere Tid 
gaaet saa vidt, at man gennem 
Skattepolitikken vil ophæve den 
af Naturens indstiftede Ulighed 
blandt Menneskene. At man her 
vil komme tilkort, skulde man 
synes var paa Forhaand givet. 

Skatte-Spørgsmaalet har i lange 
Tider beskæftiget Finansvidenska-
ben ; og det drejer sig her om at 
finde et almengyldigt Princip for 
den retfærdige Fordeling. 

De to Teorier, der her har spil-
let den største Rolle, er Nytte- el-
ler Interesseteorien paa den ene 
Side og Evne- eller Offerteorien 
paa den anden Side. 

Tilhængere af den første Teori 
vil have Skatterne fordelt efter den 
Nytte, Borgerne har af Samfundet. 
De opfatter Skatterne som en Slags 
Forsikringspræmie bL a. som Be-
taling for den Retsbeskyttelse af 
deres Person eller Gods, som 
Staten skal yde sine enkelte Bor-
gere, eller som en Slags Forenings-
kontingent. 

Derimod lægger Evneteorien 
Hovedvægten paa Undersaatternes 
Evne til at yde Skatten. 

At den første Teori maa anses 
for at være den retfærdigste, er 
der meget, der taler for. 

Fortsat. 

firra 2Jge til 2tge. 
FrK, Else R.avnhot, 
Datter af Apoteker Madsen, Al-

linge, har bestaaet Pharm. Med-
hjælpereksarn en med Iste Karakter. 

2den PaasKedag 
udstilledes som sædvanlig Elever-
nes Arbejde paa den tekniske 
Aftenskole. Mange Mennesker be-
nyttede Eftermiddagen til at af-
lægge et Besøg. Elevantallet havde 
desværre ikke været saa stort som 
sidste Aar, men Præstationerne 
var gennemgaaende gode. 

Strandhotellet 
aabner Iste Maj. 

Køb 
Bomuldstøj 
til Kjoler, Forklæder 

hos 

Adroils Thomsco, il  

Olsker 
Restancelisten for Kommuneskat 

1929-30 er autoriseret til Udpant-
ning, som derefter foretages tiden 
videre Varsel efter den 27. April. 

,!4ogneratidtst. 

Olsker 
At Sogneraadet har anbefalet 

Bevilling tit Konditori — uden Ret 
til Udskænkning af stærke Drikke 
— for Hr. Fisker Kast Falk, Tein 
bekendtgøres herved i Henhold til 
Beværterlovens § 16. 

Den 24, April 1930. 
P. S. v. 	Janus Hansen. 

• Godt, men billigt. • 

• e 

• 

ø
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• Ikke Lejlighedskøb, men gen- • 
• • nenaført billige Priser. 	 • • 
a 
• Paa alt. --- • Ikke alene for År- • 
• bejtistuj, hvori vi har et sta- • 
• dig stigende Salg, Vi har faaet • • ii, et kolossalt Lager hjem nu til 9  • a Foraaret, og alle Priser er ret- • 
• 

 
tel nedad. Enhver Konkurrence • • 

• kali imødegaas. 	 • 
• 

• • • Naar vi saa har faaet Lov at • 
• sælge Dem Arbejdstøjet, slaar • 
• Pengene saa godt til, at vi gaar • • •• 	i Lag med at besigtige vore 	• • 
• smarte Foraarsnyheder 	• 
• • g  i Manchetskjorter, Slips, Sokker, • 
ø Hatte og Huer, Plusfour og Ride- • 
. benklæder. 	 • a 	 • 
• Der er rigeligt Udvalg, selv for • •  den mest kræsne smag. 	• 
• • 
• Maa vi lige nævne vore Ha- • • 	

• 
• bitter. Vi behøver ikke store • 
• Kæmpe-Annoncer for at fastslaa, • • 

•4> at De hos os kan faa en virke- • • 
• lig god Habit til en Pris, De kan • 
• være tjent med. 	 • 
• • 
• Kvaliteten og Prisen skal nok el 
• • I  tale for sig selv, og Udvalget er a 
ø meget stort. 	 • 
• • 
• Vi  behøver ikke de store • 
• • 
• Avancer, vi  har Raad til at  sælge  •• 
• 
• billigt. 	 • 

• 
• • 
• iii 
• Manufakturhuset * • • •  • 	HASLE 	 •• • 	 • 

• ••••••••••••••••••••••  

erimetreec-~ 

Siografen. 
Lørdag Aften it1.8. 

Pq kemis Mure. 
Skuespil i 7 Akter. 

Søndag ingen Forestilling. 

111666119911416111169 

Hatte og Huer, 
Seler ogsoKKer, 
Manchetskjorter, Slips, 

fine Sorteringer fra 2,50 
hos 

lindr. Thomsen. 
......ilip:neforhandl, af 

itebbi 
Nier og  For!' orkide 

ho 

 
lindr Thomsen. 

ka.  Kitler fra Kr. 3,85 

Resterende Statter bedes indbe- 
talt snarest. 	- Efter den 1. Maj 
tillægges extra en 1/2  pCt. Rente, 
hvorefter Restancelisten udfærdiges 
og autoriseres til eventuel Udpant- 
ning. 	

Sogneraadet. 

14. Skyttekreds, Re. 
Alle unge Mænd, der har In-

teresse for Riffel- og Salonskyd-
ning, indbydes herved til et Møde 
paa Afholdshotellet, Lørdag d. 26. 
Kl. 8 

P. U. V. 
Carl Larsen. 

Rø 
Konfirmandfest i Salen, SØN-

DAG den 27. April Kl. 7,30. 
Lærer Simonsen taler. 
Alle er velkomne. 

K. F. U. M. og K. 

Til 1. Naj! 
Vi anbefaler os med et stort Ud- 

valg i al Manufaktur. Vore 
Kvaliteter er gode og Pri- 

serne meget billige! • 
Imprægn. Damefrakker fra 15,00 
Kjoler flere Farver 	- 	2,85 
Strømper i alle Farver - 	0,45 
Silkestrøm per 	 - 	1,40 

Kul. Herrehabitter, alle Størr. 48,00 
Blaa Habitter 	 fra 32,00 
Imprægn. gennernforede 

Herrefrakker - 21,00 
Bindeslips 
	

0,50 
Sokker, flere Farver 
	

0,55 
Manchetskjorter uden Flip 

	
2,85 

do. 	med Flip 
	

4,50 

,91ressen's 
8ne-21dsalg. 

C. Olsen, 
Tlf. 100 

Hasle 
fotografiske Atelier 

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

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

det jernstærke 

Moderne Arbejdsskjortz...  4.10.1~1.1111.1■~Inae æ.= 

? Køb Køb 
det solide 

Arbejdstøj 	# Undertøj 
hos 	 hos 

Andre Thomsen. hdreas Thema 

Dame=Frakker sStmør%ktekeuFdavcaolgner. Moderne Stoffer. . 

Andreas Thomsen, Hasle. 
Se vort flotte Udvalg førend De bestemmer Dem. 

Ruts ker. 



De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk-
ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 
	 Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

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

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne, billige. 

2  elre odtag vor hjerteligste Tak 
ill  ( vfoerd uvdovirstt BOrpymliuæprksomhed 

Inge og Julius Hald. 

Rugeæg 
af hvide Italienere og tværstribede 
Plymouth Rocks sælges. 

Snedker C. Hermansen, Allinge. 

Urglas. 
r■lawarmilw 

Halm og Kaalrahi 
sælges. 

E. J. Andersen, Tlf. Sandvig 3. 

Kontrolhanseriet 
„GRANLUND" 

tilbyder RUGEÆG af hvide Italie-
nere samt Rhode Island. 

GAASEÆG og ANDEÆG. 
Tlf. Klemens ndr. 26 y. 

Juli-Kartofler 
a 6 Øre pr. Pd. og et lille Parti 
Rødbeder er til Salg 

Chr. Jensen, Bakkedal, Olsker. 

vias kort gPåYBB 
samt Kalkning, Tjæring, Brolæg-
ning og Murerarbejde udføres 

Henvendelse Ejnar Jespersen, 
Klemens Kro eller Kristian Mor-
tensen, Splitsgd. Trinbræt. 

To hvidlakerede Senge 
med Fjedermadrasser, en tilsva-
rende Servante samt en Gasbage-
ovn er til Salg. 

Enkeirn E. Christensen. 
Tlf. Hasle 90. 

malerforretning 
til Salg.  

Min i en Aarrække godt drevne 
Malerforretning i Allinge sælges 
billigt til en solid Køber. 

— 4 Fag Beboelseshus, smukt 
istandsat, samt godt Værksted sæl-
ges ogsaa, eller eventuelt til Leje 
paa rimelige Vilkaar. 

Johs. Hansen, Allinge. 

Sommerhus tilSaig 
Villa „VIPPELED" ved Allinge 

Anlæg (Strandvejen), meget smukt 
beliggende med stor, smuk, gam-
mel Have, Huset nyt istandsat, er 
til Salg for en solid Køber. 

Maler Johs. Hansen, Allinge. 

Hus til Leje 
eller Lejlighed ønskes til Leje i 
Allinge-Sandvig el. Tein for Som-
meren. Helst straks eller til Iste 
Maj. Billet mrkt. „Hus" modtager 
Bladets Kontor. 

	•■=170.1.1.1 

Gode Spisekartofler 
er til Salg hos 

Skovfoged Lærkesen, Rø. 

Gode Slagtekreaturer 
og Ungsvin købes til bedste Priser 

G. Jørgensens Slagterforretning. 
Tlf. Allinge 66. 

Hus i Tein. 
Ældre godt holdt Hus med stor 

Have og Udenomsplads til Salg. 
Henv. G. Westh, Sandkaas. 

Servanter 
- med og uden Marmorplade er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 
■ IyiE~1•11.6.1.1~~ 

Overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Enkassationer, Ejendomshandler. Doku- 
mentskrivning, Dodsbobehandling m. v. 

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

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laarishog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditiaan m. 

Koloefff11 Mortensen 
llyle t. i'f.g r.  re tla I la g' 

Tlf, All, 77 	All. 79 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 

3 Aar, 10 Kv., 3" er til Salg eller Skal De have nye Sko, 
Bytte med en l -Aars. 	 da kom til mig. 

S. Andersen, Landlyst, Rutsker. Se mine Kvaliteter, hør mine Priser. 
Tlf. Hasle 51 y. 	, TreesKornager Larsen 

fører altid den bedste Vare 
og sælger meget billigt. 

stind og kraftig, til Salg paa 	11•111~1~1111111111~11111~~ 
En badekvie, 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

SKeereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

Nos Jens Hansen i Allinge 
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

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

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

5ijertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Erik Hansen, Ro. 

Vor og vor Moders hjærtelig-
ste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved vor Konfirma-
tion. 

Else og Bodil Hammer. 

1- 	

i n og mine Forældres 

"4  ( hjerteligste Tak for ud-
vist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Aage Larsen, Rø. 

Last- og Personkorset 
udføres. 

K. Kristensen. 
Telefon HASLE Nr. 99. 

Personkørsel 
udføres med 4 —5 Pers. Bil 

Anton Andersen ved Stammersh. 

Personkørsel 
med 7 Personers lukket Bil og en 
14 Pers. Charabanc- Bil anbefales. 
Wilhelm Riis, Allinge 

Tlf. 131. 
Al Lastkørsel anbefales 

Flink Pige søges 
1. Maj og en Stuepige 1. Juni. 

Brogaard pr. Allinge. 

En 1416 Aars Dreng 
eller Pige kan faa Plads I Maj 

N. Mogensen, Bøgeskoven. 
Tlf. Gudhjem 97 u. 

Yngre Medhjælper 
kan faa Plads til Maj 

Tlf. Gudhj. 36 x 	Sigtegaard. 
Halm, Blandingssæd til Saasæd 

sælges pr. Kontant. 

En Anden-Karl 
søges til 1. Maj 

Østre Rosendalegaard. 

Medhjælper 
kan faa Plads I. Maj 

Ll. Hallegaard, Olsker. 
Samme Sted er en sund Ledeko 

til Salg. 

Ung Mand, 
som vil fiske, søges til 15. Maj 

Chr. Mogensen. 
Tlf. Allinge 106 x. 

En Dreng 
til at passe Kreaturer kan faa Plads. 

Kildesgaard, Olsker. 

En Karl 
til at følge Heste samt en 15 Aars 
Dreng søges 

Slagter Hansen, Allinge. 

En 15-15 Aars Dreng 
kan faa Plads til 1. Maj. 

Glansen, „Bækken", Olsker. 

En Pige 
surges til 1. eller 15. Maj 

Hans Emil Nielsen, 
Lærkehøj, 

Åll1011011110S01q9ciorreillin 

..g.Lyster,Xaste. 
Hjemmelavet Sylte, 

Medister og Lusigepolse. 
Varm Hiodbudding 
hver Fredag Middag. 

Gylter 
— som snart farrer, -- 4 Ugers 
Grise, 1 Tyr 11/2  Aar samt Tyre- 
kalve med godt Ophav - sælges 

Baasegaard. 
Strynø Barresfre meget billigt. 
....EMOIL.B.,•••••••■••■■.10. 	 seanoffiaber191~■~.....■ 

God 11. Ugers Grise 
er til Salg. 

Nordre Kirkebogaard, Klemens. 

4 Ugers Grise 
er til Salg Tirsdagen den 29. April 
mod kontant Betaling 

fhv. Smed Pedersen, Allinge. 

En Gylte, 
som farrer I. Maj, samt Rosenkar-
tofler er til Salg. 

Brogaard pr. Allinge. 

Solhøj, Sandkaas. 

Sunde bødekøer, 
Kvier og Gylter er til Salg 

Kobbegaard. 

Køb 
Strømper 

hos 

Andreas Thomsen 
Priser fra 0,60. 1,00. 

1,25. 1.45 1,95 
Silkestrømper fra 1,65. 

<9.  2,23. 2,65. 4,00. 

gdeaksfio. 
Køb dem af mig! 
Mine Herre-Laksko sælges fra 

5-8 Kr. billigere pr. Par end hvad 
de koster andre Steder. 

Træskomager Larsen. 
NB. Der er ikke lavet nogen ny 

Fabrik for min Skyld. 

Gudhjem.  
Køb Tapetfabr. „Danmark"s 

holdbare 
Tapeter. 

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

Bog-, Tapet- og Papirhandelen 

J. P. Rønne 
ved Siden af Jantzens Hotel. 

Tlf. Gudhjem 85. 

ifro•••••  • ii. 
• • Damefrakker. • • 
. 	 • 
• • •  
• D 	

• 
• 

e kan tro, vi har et fint Ud- • 
• valg i Damefrakker. i Alle Sæ- • 

• 
• sonens Nyheder hænger nu til • 
a Deres behagelige Eftersyn, uden • 
a • Købetvang. 	 • 

• ø 
• Da vort stadig stigende Salg i • • • Frakker fordrer et mægtigt Ud- • 
• valg, og da Lokalerne er for smaa, • • 
• regner vi med ganske lave Priser, •  • • saa gaar Salget strygende til gen- • 
• sidig Tilfredshed. 	 • 
• • 
• Til Trods for de meget smaa • 
• • • Priser sælger vi k u n PRIMA 
• DANSK KONFEKTION af bed- • • 
• ste Snit. Vi behøver nemlig ikke • • 
4, at tage de høje Avancer, men •• 
• vil meget gærne have Dem til • 
• Kunde - og De skal nok blive • • tilfreds. 	 •• • • 
• • 
• 
• Manufakturhuset • • • • • • • HASLE 	

I • II ••••••••••• øøøøøøø •••• 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indløse vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal.  

tre ALLINGE 0. 

De nye Tappeler 
er nu fremme. 

Priser fra 25 Øre. 
Se vore Vinduer. 

Papirhandelen ved Skolen, 
«..1.~1.1.1.14=1.1• 

Gulvfernis. 
Vil De 

have glansfuld og hurtigtørrende 
Gulvfernis og Gulvlak, 

da køb den hos 

S. Larsen, Milinge 
En ny, extra prima 

Gulvlak, 
som tørrer paa 4 a 5 Timer 
leveres i 1/2  og 1/ 1 -kg Daaser. 

11~•1101111091519M..•~Jrie:-..«=1 

Tørt Tapeiklisier! 
udrøres i koldt Vand, 

stærkt bindende, 
faas i 	og 1/2  kg Pakker. 

Kit — Gibs. 
Olierevet Zinkhvidt, 

Blyhvidt, 
Titanhvidt, 

i 5 — 21/2 kgt Spande, 
1 og 1/2 kg Daaser, 

føres kun i bedste Kvaliteter. 
Blaa Køkken Emaillelak i 

1/1  og 1/2 kg Ds. 
Malerpensler, Lakpensler, 

Fem iseringspensler, Broncepensler 
Limfarveanstrygere, Kalkekoste, 
Tjærekoste. Tagpap Tjærekoste. 

J. B. Larsen. 

Afsier. 
Syltede Arder og Agurker. 

Syltetøj og Gele i Glas. Marmelade 
i Glas og Daaser og i los Vægt. 
Kompatfrugter: saasorn A pri Roser, 

Fersken, caiiforn. og danske Pærer, 
Mirabeller, blandede Frugter og 
Ananas i 1/1  og 1/2  kg Daaser. 
Anbefales i prima Varer og til 

billigste Priser. 

24. tarfeu %Hinge. 

Sfvorfor 
køber Folk deres Fodtøj hos 

Laurits Larsen? 

Yordi 
han har de mindste Driftsud-
gifter, -- Kvaliteten er god 
og Prisen billig! 

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

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, T? f. :IS 

,Wictiervarer. 
Til Gulvene kan jeg anbefale en 

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

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

Calcolit-Vægfarve som føres i 
24 smukke Farver, er en færdig 
Limfarve til at udrøre i Vand! 
der er let at behandle og giver 
smukke Vægge, Kakkelonspladser 
0. 1. 

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

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

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

Emaillelakker, hvidt, coul, meget 
smukke og holdbare til Køkkener 
og lignende udsatte Steder. 

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

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

Tørre Farver til Olie og Kalk 
i kraftig virkende Kvaliteter. 

Pensler i stort Udvalg. 
Farve udrøres paa Bestilling 

af bedste Raavarer. 
Alt sælges til billigst mulige 

Priser. 

J. e. gram. 
Allinge. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri 

»--)- Tlf. Allinge 69 EC 
Nybygninger og Reparationer. 

Egetræs- og Kork-Parketgulve, FLÆSK Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

modtages til Røgning hos 

Chr. Sonne, Allinge. J Slagterm. Phillipsen, Sandvig. 

samt Ligkistelager. 	Kød og Pølser  

*e 

En rød 	 »e Rar floden 
Frederiksborghoppe, 	jeg fiar Skoen. 



Parti nedover Floden. 

e Muterende 
anmodes høfligst om at 'udsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste eg bekvemmeste Dlaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 

1 være udfyldte ved Indbetalingen, mr-i Det 	Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4- 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

BRØDRENE "KER, HASLE 
JERNOBINICI åc 114SKINFARRIK. 

Ajlepamper = Vandpumper - Varmtvands-,Anlæg, 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, DideriiHen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. 	 Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 
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11 Slåvieriels Udsalg  paa Lindeplads. 
Tit, 45. 	ci 

a 	 a 
13 
13 Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. 8 
ci 	 ci 
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Elfenbuslakerst Sovevffirelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs angels11 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Aålinvie ny rillaibeiniagasin, 
Havnegade 53, Alange. 

is^arna.""e~~611n.al 

Farver, Lakker, Fernis, 
Terpentin 

købes i bedste Kvalitet og til 

billigste Pris i 

ffrodukten...1 

Alt i tørre, olierevne 

udrørte 

og 

Nillisfi Støvsuger. 
Husk vi sælger Nilfisk Støvsugere paa allerfineste Be-

tingelser. ønsker De ikke straks at købe en Nilfisk Støv-
suger, saa laaner vi ogsaa gerne en ud nu til Foraarsren-
gøringen; hvorfor skal De f. Eks. støve over hele Huset, 
naar De børster en Kakkelovn; med en Nilfisk Støvsuger 
kan Kakkelovnen børstes, uden at det støver den mindste 
Smule. 

Efrodufiten. 
De behøver ikke at ligge ned, 

Nted Xajali 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen, 
tit Sortehavet. 

Prag. 
Det er heldigvis godt Vejr og 

ikke koldt; men ravende mørkt 
— kun en enkelt Lygte lyser op 
hist og her. 

Hvor skal jeg gøre af mig, jeg 
kan dog ikke blive ved med at 
vandre op og ned ad Gaderne. - 
- Jeg er kommet ned til Elben, 
famler mig ombord paa en Pram, 
lægger mig mellem nogle Kasser 

_og falder i Søvn. 
Ved 2-Tiden vaagner jeg op og 

knagfryser. Der maa en rask Løbe-
tur til for at faa Varme i Krop- 
pen. 	 Det er Lørdag 	Mar- 
kedsdag — Bønderne kommer al-
lerede agende med deres Stude 
og Kærrer — for at kapre de 
bedste Pladser. Saa snart de har 
gjort Holdt, smider de et Knippe 
Hø hen foran Studene og lægger 
dem selv til at sove mellem de 
svinebundne Kreaturer — der er 
godt varmt! 

Tiden gaar med at betragte det 
egenartede Liv. Markedspladsen 
fyldes efterhaanden med Vogne 
— Handelen gaar livligt. Der er 
et Spektakel uden Sammenligning; 
der raabes og skændes, Køerne 
brøler og de maanedgamle Grise 
skriger, naar der bliver kastet rundt 
med dem. 

Uret paa Kirketaarnet slaar 4, 
det slaar 5 og 6. Solen begynder 
at bryde gennem Skyerne, det bli-
ver varmt. — 1 Udkanten af Byen 
paa en Skraaning mod Syd læg-
ger jeg mig til at sove. 

Hen paa Formiddagen besøger 
jeg Kollegaerne paa et Par af de 
største Bogtrykkerier, ser lidt paa 
Byen og sætter mig saa i Toget 
til Prag. 

Det er et lille, morsomt Loko-
motiv, der er spændt for Togstam-
men, og det har Gnistfanger paa 
Skorstenen, der ser ud som en hel 
Storkerede. 

Jernbanen kører gennem tætte 
Skove, saa ind i den brede, dybe 
Elbdal, hvor man fra høje Diger 
har fri Udsigt over Egnen. — Ved 
Melnik løber Moldau og Elben 
sammen, Toget kører over en stor 
Bro, jeg vinker Farvel til Floden 
som til en god, gammel Bekendt, 
og en Time efter stiger jeg ud 
paa Banegaarden i Prag. 

Praha — kaldet Byen med de 
Hundrede Taarne — er Hoved-
staden i den tjekiske Republik. 

Dens maleriske Beliggenhed paa 
begge Sider af Vltava (Moldau), 
opad henrivende Bjergskraaninger, 
dens delvis gammeldags Bygnings-
stil, dens Rigdom paa Taarne og 
Paladser og dens mange, histori-
ske Minder giver Staden et Skær 
af ejendommeligt Trylleri. — Ikke 
mindre end 10 Broer, deriblandt 
den gamle, smukke 520 m lange 
Karlsbro, smykket med Helgen-
statuer, fører over Floden og for-
binder de to Bydele. 

Mit Tøj er medtaget og støvet 
efter flere Ugers Rejse, og før jeg 
opsøger mine Venner, søger jeg 
ned til Udskibningshavnen hvor 
jeg vil skifte Tøj fra min Kajak. 

Den volder mig en Del Besvær 
at finde frem i den for mig helt 
fremmede By. Næsten hver Gang, 
jeg spørger, ryster Tjekerne paa 
Hovedet og gaar videre. De er 
saa tyskfjendtlige, at de ikke vil 
svare paa en Henvendelse i det 
tyske Sprog, skønt de godt kan 
tale og forstaa det. — Saa finder 
jeg paa et Triks. Paa bredt born-
holmsk siger jeg dem en Masse 

Sludder, og medens jeg har ondt 
ved at holde mig alvorlig, begyn-
de at forsøge med Tysk, som det 
Sprog, de kan bedst. 

Det maa være en lang og drøj 
Rejse op ad Elben mod Strømmen 
— i hvert Fald 2r min Baad end-
nu ikke ankommet. 

Saa opsøger jeg mine Venners 
Adresse; bliver overordentlig vel 
modtaget, faar Bad og elskværdigt 
overladt et andet Sæt Tøj. Selv 
om det ikke er den tjekiske Natio-
naldragt, jeg er iført, faar jeg dog 
deres Nationalret til Middag, ind-
bagte Mandareller med Rasp og 
smeltet Smør. 

En hel Uge varer mit Ophold 
i Bøhmens gamle Hovedstad. -
Mine nye Venner gør alt for at 
vise mig saa meget af deres smukke 
By som muligt, og det glæder dem, 
hver Gang jeg udtrykker min Be-
undring. De viser mig det gamle 
Krudttaarn, Tycho Brahes Grav, 
Raadhuset med det historiske Ur, 
forskellige Museer, deriblandt det 
tekniske Museum, hvor Udviklin- 
gen — Menneskets Snille 	kan 

følges fra de første, primitive For-
søg til de mest fuldkomne Maski-
ner indenfor Haandværk og In-
dustri. Her ser man ogsaa, hvor-
ledes en Kulgrube er indrettet, -
og Fabriker, Sluser, Jernbanean-
læg etc. i Miniature. 

Med den rullende Trappe naar 
vi et godt Stykke op ad Laurenzi-
bjerget, hvor jeg ser det stor-
slaaede Bygningskompleks, Bor-
gen — Belvedere, Domkirken osv. 

Oppe fra Udsigtstaarnet nyder 
jeg den herlige Udsigt ned over 
Praha og Omegn og har svært 
ved at løsrive mig. 

Om Aftenen besøger vi forskel-
lige Forlystelsessteder og ser det 
ejendommelige Folkeliv, der over-
alt rører sig — eller vi sidder 
oppe paa de hyggelige Tagrestau-
ranter, der ligger klistret op ad 
Laurenzibjerget, lader det gode, 
fyldige øl smage, og vi henrives 
af Aftenstemningen. — Under os 
ligger Staden udbredt; den ned-
gaaende Sol luer i de „hundrede" 
Taarne, saa det synes, som var 
de af det pure Guld — og Floden 
snor sig som et hvidt, sølvglin-
sende Baand gennem Dalen. --
Vidunderligt, pragtfuldt. 

Min Baad er ankommet; men 
det er kun gennem Prag at Mol-
dau er reguleret ved Sluser og 
saaledes sejlbar; længere oppe af 
Floden er der igen meget stærk 
Strøm, og der findes ingen Ka-
naler videre tit Donau. — Der er 
derfor ikke ikke andet at gøre end 
at faa sendt Kajakken pr. Bane til 
Cham i Bayern. Herfra bugter den 
lille Regen-Flod sig ned mod Re-
gensburg og Donau. 

Under de mange Dages Ophold 
hos de gæstfrie Pragere, er der 
igen kommet Velstand i den ellers 
saa slunkne Pengepung — selv 
efter at have betalt for Kajakkens 
Videresendelse, bliver der Raad 
til Togbillet det første Stykke Vej. 

— — — 
Et Pift fra Lokomotivet, gen- 

tagne Ryk gennem hele Togstam-
men — og vi ruller ud af Bane-
gaarden. 

Jeg vinker Farvel tel mine Ven-
ner, saalænge de øjnes, og be-
tragter saa fra Kupevinduet det 
smukke Prag med dens Taarne 
og Spir, som jeg nu alle kender. 
Et Stykke gaar det sydpaa largs 
med Mole'au, saa drejes af mod 
Vest, følgende Bifloden Berauri, 
der bugter sig frem i et lemme- 
ligt bakket Terrain 	saa hæver 
Landskabet sig, og vi kører ind 
mellem smaa Bjerge, alle skov-
bevoksede. 

Pilsen naas, og jeg haster op 
gennem Byen, hvorover Solen sen-
der sine glødende Straaler, for at 
naa Udbetalingsstedet inden Kl. 1. 
Kassereren ordner min Bog til 
Grænsen. 

Ser lidt paa Staden, der næst 
Prag er en af de største Byer i 
Landet; den er smukt bygget, har 
en Mængde intesessante Kirker, 
deriblandt den anselige Bartholo-
mæuskirke. — Det trækker op med 
Torden, Lynene glimter, Regnen 
styrter ned. Jeg søger Ly paa et 

Trykkeri og underholder mig med 
nogle tysktalende Kolleger til By-
gen er trukket over. 

Gaar endnu en Runde i Byen, 
opsøger saa Herberget, hvortil jeg 
har Sovekort, og gaar til Ro. 

C. A. 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten, til Polering, 
er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Borrelyngens Graniturk, 
V. Sørensen. 

Alliugc Si(feri 
OptuendnIngsbraende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Uansen, 

De sidste Nyheder i 

Mild for Sæsonen 
er hjemkommet 

ClarsensSkotelsforretning,k11. 

CingeEelVær'. 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

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

Foderermelsfahriken, Nyksr 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2— 4. 
Renten af Indskud er paa. 	i 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 1 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 	1 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

1 

naar De skal fernisere Gulv, køb blot et 
LUX-Ferniserings-Apparat, 

som kun koster nogle faa Kloner, og De kan fernisere Gul-
vet lige saa let som det nu fejes, og uden at faa Fernis 
paa Fingrene Køb Speligians, Lakfernis. 

Yrodufiten. 

saa sælger vi Hegntraad, Pig-
traad, Traadvæv og alt Tilbe-
hør til billigste Fabrikspriser. 

Skal De hegne ind, 

Ved Køb af Traad laaner vi Dem gerne en Traad-
strammer, som gør Opsætning af Traad meget lettere, spa-
rer Dem for en Masse Arbejde, og Traaden bliver altid stram. 

Produliten.  
SKANDINAVIEN 

Eneste direkte Ruter fra København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital 

samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde 
Canada umiddelbart efter Ankomsten. AlleOplysninger fra Passag ef • 
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos• 

aqtr. Iieffer, Rønne, Tofitr. @lornitåfa, ghler, Qbu. Meterfan, mattete, 

13ofltt. i. Q1cituit4la, 

AMERIKA LINIE 


