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„1yara"-110/711wIms Ugeblad" 

ir,•kkes t et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsmdes gennem Posivresenei i Allinge. 
5.7ndvip;,0.'seer, Rutsker, Rs eg Kitmensker. 

„tvord-Boraholms Ugeblad" 
ha• len største Udbredelse I Nordre tieried 

1 eihvert Hjem og egner sig  der. 
let Sets! al Avertering'. 

,Nord-BornIkilins Ugeblad" 

outaj:rr gerte Bekendtgørelser af enhver Art 
11Q.15.,1 tte,b, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Njrd-Bornholms Ugeblad" 
aelgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Pestkonturer saml paa Bladets Kanter og  
kaster 1 Kr. halvaarlig. 

firrigitrungs Eleskriog 
og Fornrspieje. 

k o v, 

som tvirkende 	Kvælstofgødninger 
som svovlsur Ammoniak osv. 

Allerede i det 5. Aar efter Plant-
ningen paa Blivestedet vil en Del 
Sorter begynde al bære rigeligere 
Frugter, medens andre først langt 
senere befinder sig i dette Overgangs-
stadium mellem Vækst og Udvikling 
og regelmæssig Frugtbarhed. Tids-
punktet afhænger for øvrigt ikke 
blot af Sorternes egen Natur, men 
i næsten lige saa høj Grad af Jord-
bund og Ernæringsforholdene, og 
dette gør Bestemmelsen af Tidspunk-
tet noget mere vanskelig. 

Imidlertid er Beskæringen og 
Frugttræernes Pleje i denne Over-
gangsalder en Sag af største Betyd-
ning, og det maa i høj Grad anbe-
fales den private Havedyrker, der 
ikke selv føler sig fortrolig med 
Spørgsmaalei, at søge Konsulenter-
nes Assistance. 

Det ledende Princip ved Beskæ-
ringen er at bringe Væksten i Ro, 
den kraftige Grenudvikling skal 
standses, men samtidig maa der 
dog sørges for, at Sol og Luft kan 
faa Adgang til alle Grene og Blade. 
Ved Anvendelse af rigelig Kalkgød-
ning, Fosforsyre og Kali, men stærk 
Begrænsning af Kvælstofgødninger' 
understøtter man denne Beskærings 
Formaal. 

I Træernes tredie Udviklingsperio-
de har Beskæringen dels den Op-
gave at skaffe Lys og Luft ind i 
Grenkronerne og al fjærne alle syge 
og skadelige Grene og dels den at 
vedligeholde Væksten hos de Sor-
ter, der har Tilbøjelighed til at „for-
bære" sig og at udvikle all for man-
ge Blomsterknopper. Ogsaa dette 
Arbejde kan 'non understøtte ved 
Hjælp af planmæssig Gødskning, 
idet man hovedsagelig anvender ri-
gelig Kvælstofgødning til Træer med 
stor Frugtudvikling og omvendt 
mindske Gødningstilførslen, naar 
der vises Tilbøjelighed til for stærk 
Grenudvikling. 

Disse faa Grundregler danner i 
Virkeligheden Kærnepunktet i den 
rationelle Frugtavl, men dertil kom-
mer som et desværre uundværligt 
Appendiks Forholdsreglerne imod 
Sygdomsangreb og Sygdommens 
Bekæmpelse. 

Soul forebyggende Midler er Blaa-
sten, Svovlkalk og alm. Hvidtekalk 
de mest kendte og anvendte og 
navnlig de to førstnævnte har og-
saa nogen Evne til at ødelægge til-
stedeværende Sygdomskim, Svampe-
sporer, Insekter o. s. v. Derimod er 
Formalin, Nicotln og Arsenpræpara-
terne udelukkende beregnede til di-
rekte Angreb paa vore Frugttræers 
Fjender. 

Man er næppe endnu over alt 
naaet til Forstaaelse af, hvilken Vær-

Bekæmpelse af 

Værdi ved al holde Plantesygdom-
mene borte. 

Ved Henvendelse til Danmarks 
Frugtavler Forenings Konsulentkon-
tor i Gentofte vil man over all i 
Landet kunne faa Assistance fra en 
af Foreningens nærmeslboende Kon-
sulenter baade til Beskæringsarbej-
det og til Bespreetnargen imod Syg-
dommene, samt Vejledning med 
Hensyn til Anvendelsen at Gødnin-
gen og i del hele taget for Havens 
Drift. 

Vischnus Tempelfly, 
—0— 

Hvis en Europæer paa sine Rej-
ser kommer til Sydindlens Tempel-
byer, vil han trvilkaarlig blive gre-
bet at Undren og føle sig som et 
Menneske, der ser Syner ved høj-
lys Dag. Han vil lytte anspændt 
til hver Lyd, maaske gribe for sig 
med Hænderne for at overbevise 
sig om, al det, han ser, ikke er et 
Drømmebillede, et Foster af Irans 
Fantasi, og til Slut vil han nøjes 
med blot ligesom at indsuge alt 
delte underlige, medens delle Spørgs-
maal Gang. paa Gang vil komme 
op i (tam; Hører denne fanatiske 
Overtro hjemme i vort oplyste Aar-
hundrede, eller er jeg hensat til 
den dunkle Fortid ? Og dog ved 
han, at denne tøjlesløse Kunst med 
alle dens groteske og bizarre Ud-
vækster slet ikke stammer tre den 
fjerne Oldlid, men kun er benved 
tre hundrede Aar gammel, og at 
den '<Mins af gode og grusomme 
Guder, hver ring bærer Præg at, 
endnu deri Dag i Dag blomstrer 
og har faste Rødder i mange Men-
neskers Hjærter og Hjerner. 

Paa den hellige et Seringem lig-
ger Vischnus og Sivas store Tem-
pelby, af hvilken vi her skal give 
en kort Skildring. 

Oppe paa Klippen, ved hvis Fod 
Byen ligger, findes det store Klip-
petempel. Fortil har del en hvæl-
vet Porl, bevogtet af Elefanter, til 
højre en Tempelbygning, til venstre 
en Hal, og atter en mægtig Hal 
og en ny Portbue. Overalt Præster, 
Tiggere, bodfærdige og syge; en 
bønfalder om Hjælp, en anden ud-
taler Trylleformularer, nogle hengi-
ver sig til fanatiske Bodsøvelser, og 
andre kryber skælvende og stønnen-
de sammen i en Krog. Man skim-
ter i Halvmørket meningsløse Kari-
kalurer af Sten, nogle at Indiens 
Tusinde Guder. Først oppe ved 
Krisehues Helligdom kan man se 
frit. Nede paa Sletten ligger Staden, 
alle dens gyldne Kupler lyser ; i 
Udkanten • ligger den store Daimi, 
opfyldt al smaa øer, hvor Tempel 
staar ved Tempel, og i det Ijærne 
herlige Palmeskove, hvor mange 
af den hellige Ø Seriugams høje 
Gopurer ligger. 

Pia Vandringen gennem Byen 
kommer man til det usle Kvarter, 
hvor de Kristne bor, fattige Menne-
sker, der regnes til den laveste Ka- 

ste, saa foragtede, at endog deres 
Skygge gør uren. Og endelig naar 
man den lange, brede Bro over 
Floden Kaveri. Hellig er Floden, 
siger Indien:e, fordi den staar i un-
derjordisk Forbindelse med sin Mo-
der Ganges, Fromme og bodfærdige 
staar ved Bredden, drikker ril Van-
det og beder. Store Skildpadder lig-
ger paa Sandbankerne, og fra Tid 
til anden løfter en mægtig Alligator 
sit hæslige Hoved op af Vandet. 
Tæt ved Floden ligger den hellige 
Palmeskov, der ligner CII Kæmpe-
hal, hvor alle Stammer er Duenna-
let med rødt og hvidt, Vischnus 
Farver; de virker sort utallige Søj-
ler, der bærer et mægtigt, grønt 
Tag. Kvinderne elsker at sidde I 
derme.skyggefulde Skov; lier nyder 
de de gule Mangofrugter, der spre-
der deres sødlige Duft gennem Sko-
ven og Byen. 

En Time varer Turen gennem 
Palmehallen, og da begynder den 
store Tempelvej; paa begge Sider 
omgivet at Søjlehaller, der tjener 
til Boliger For Pilgrimmene. Endelig 
aabner en bred Port sine Buer; deri 
hører til den første Gopure, den 
eneste, der aldrig blev helt færdig. 

Vischnus Tempelby er bygget 
retvinklet og omgivet til alle Sider 
af Mure. Paa hver af Byens 4 Si-
der ligger en Gopure. Det er kæm-
pe store, pyramideformede Taarne, 
ikke glatte som Ægyptens Mindes-
mærker, men bedækket med Tusin-
der af Figurer: Guder, Dæmoner, 
Helte, Dyr. Inden tor den første 
Ring er der en anden, ligeledes med 
fire Mure og fire Gopurer, og saa-
ledes er der I alt syv Rinee, omgi-
vet af Mure. Inderst inde staar 
Vischnus Helligdom. Mellem Mure-
ne ligger der Gader, i hvilke der 
til daglig kun bor benved tyve tu-
sind Mennesker, men paa Festdage 
op mod otte hundred tusind. 

I den yderste Gade bor særlig 
de handlende, hvoraf nogle sælger 
Tempelblomster, trukket paa lange 
Snore, andre Broeceligurer, og at-
ter andre Sminkekrukker, fyldte med 
røde, hvide og gule Farver, med 
hvilke de Troende maler Vischnus 
Tegn paa deres Pande. 

I den anden Ringgade bor Brah-
minerne. Slanke Skikkelser med 
højt baaret Hoved og et hovmodigt 
Blik, betydelig lysere i Huden end 
øens øvrige Befolkning, som de 
foragter, og af Intern de bliver ha-
det. De foragter ogsaa Europæerne, 
hvilket ikke hindrer dem i at tigge 
af deran. Alle tigger tier. Elefanter 
føres frem, paa hvis Pande lyser 
Vischnus Tegn, to lodrette hvide 
Streger og derimellem en rød ; Ku-- 
inder, hellige Køer og Tyre drives 
gennem Gaderne. Paa et Tegn ka-
ster disse Dyr sig paa Knæ og lig-
ger ligesom Menneskene. Syge lig-
ger i Støvet og klynker og klager, 
halvt afsindige Fanatikere svinger 
sig i Runddanse, heftigere og stadig 
helligere bliver deres Bevægelser, 
indtil de segner; Pilgrimme kysser 
Jorden, idet de merenier Vischnus 
og Sivas hellige, frygtindgydende 

Navne. Magre, usselt udseende Men-
nesker, fulde af store Bylder, blinde 
Krøblinge, alle har de slæbt sig til 
den hellige Stad tor at hm Hjælp 
og Lindring, og sammenkrøbne i 
Støvet tigger de mu en Almisse for 
al kunne købe en Offergave; Visch-
nus, den Milde, man holde Siens, 
den ødelOggende mægtige Guds 
Vrede borte, og Gaver skal Siva 
have, Gaver, der kan formilde den 
strenge Dommer. 

Rundt om Vischnus Helligdom 
ligger Tempelbygning ved Tempel-
bygning; men skønnest at all er 
de tusinde Søjlers Hal. Ved Temp-
lets Side ligger den hellige Dam, 
fuld af stinkende, mudret Vand, og 
i den hader alle de troende, sunde 
smuld som syge. Ned til Dammen 
strømmer de i utallige Skarer, Bre-
gre bringer de med, thi ingen Læ-
gedrik er for dem lig med dette 
giftige Vand. Ved Siden al Visch-
nus Helligdom ligger Sivas Tempel, 
thi hvem turde undlade at yde Siva 
samme Ære som Vischnu, og med 
Gysen nærmer de troende sig den 
store Tilintelgørers Ternpel.  Og 
Sydindiens Sol kaster sine &maler 
over al denne Overtro, den hidser 
Sindene op og gør det umulige til 
muligt. 

Lægeroe q 'lues Honorarer, 
—§— 

Paa saa sent et Tidspunkt er Læ-
gerne kommen frem med deres For-
dring om forhøjede Honorarer, at 
Publikum næsten var ved at tro, at 
Lægerne havde glemt, al der ogsaa 
for d e in var noget, som hed Dyr-
tid. Selvfølgelig havde de ikke glemt 
det, men beskedent — som altid — 
holdt de sig længst muligt tilbage, 
da Dyrtiden rykkede frem med sta-
dig nye Prisstigninger i sit Følge. 
Langt om længe opnaaede Lægerne 
et midlertidigt Tillæg til deres Syge-
kassehonorar, og først nu har de 
for Alvor taget sig for at sætte de• 
res almindelige Honorarer i Vejret. 
Lægerne har jo alle Dage været el 
ideelt anlagt Folkefærd, der har Hu-
manitetens Love skrevet i deres 
Hjerter og satte det rent forretnings-
mæssige ved deres Virksomhed i 
andel Plan. Men — de er jo ogsaa 
Mennesker og underkastet de sam-
me Vilkaar som andre. De har fanet 
deres Husleje sat op og deres Skat-
ter, og de maa betale mere for de-
res Klæder og Føde og Familiens 
Underhold. Den simple Følge heraf 
er, at de ogsaa maa forhøje deres 
Honorarer. 

Lægernes nye Takster indgaar 
som et naturligt Led i Rækken af 
andre „Fag"s Prisforhøjelser, og 
de har de heller ikke vakl nogen 
større Opsigt i Publikum. Ganske 
vist har man altid betragtet Lægens 
Gerning fra er nogen andet Syns-
punkt end almindelig „Forretning'. 
Lægen tik sit Honorar san diskret 
som muligt overrakt i en lukket 
Konvolut, og Be:alirre,en var nret• 
mest el lidt pinligt Sporgsmaal, som 

Af Konsulent A. Dals 
Gentofte. 

—o— 

Med Begyndelsen af de lysere 
og længere Dage rejser der sig for-
skellige Spørgsmaal for de fruglav-
lende Havedyrkere, og selv om 
nogle at disse kan være paavirkede 
af Tidens endnu noget uregelmæssi-
ge Vilkaar, saa er der dog ogsaa 
adskillige andre, der nødvendigvis 
maa tages frem til Afgørelse. 

Blandl disse er Frugttræernes .og 
Frugtbuskenes Beskæring og den 
senere følgende Besprøjtning og Til-
førsel af Gødning. 

Frugttræernes Beskæring er et 
gammelt Stridens „Æble', der i 
vore Dage synes at have afklaret 
sig i to Standpunkter, hvoraf det 
ene fornegter al Beskærings Nytle, 
medens del andet i Beskæringen 
ser el udmærket Hjælpemiddel, naar 
den udføres under Hensyn til de 
givne Forhold. Det første Standpunkt 
er jo absolut det bekvemmeste og 
undertiden ogsaa i en Periode del 
mest lønnende, men hvor man vil 
opbygge en Frugthækultur, der skal 
give mere end rent stødvise Afgrø-
der og hyppigsl af meget vekslende 
Kvalitet, der maa man nødvendigvis 
tage Beskæringen i sin Tjeneste. 

Ved de Forhandlinger, der er fore-
gaaet blandt Danmarks Frugtavler 
Forenings Konsulenter, har man 
vedtaget at følge nedennævnte Reg-
ler : De nyplantede Frugttræer, der 
er plantede om Efteraarel, beskæres 
i det følgende Foraars Marts-April 
Maaned, og de foraarsplantede be-
skæres cd. 1 Msaned efter deres 
Plantning. Grenene skæres stærkt 
tilbage for at bruntvinge unge kraf-
tige Skud, der giver Anledning til 
stærk Rodudvit,i.lig. I de første 9 — 
5 Aar efter Plantningen foretages 
ovn Foraaret en lignende stærk Be- di denne rationelle 
skæring dels for al give Grenene Sygdommene hos vore Kunurplan-
den fornødne Fasthed og Kronen ter har, men del drejer sig lier om 
en god Form og dels for at faa Beløb, der ødelægges af en Størrel-
Rodnettet kraftigt udviklet hos Træ- se, der i mange Tilfælde er lige 
erue. 	 saa store som hele Afgrødens Vær- 

Træerne gødes I denne Periode di og undertiden endnu større. Det 
rigeligt og alsidigt, og man kan vil allsaa sige, at man 1 mange 
med godt Resultat anvende de lang-- Tillælde kan fordoble Afgrødens 



baade Læge og Patient skød 1 Bag-
grunder]. Merl Publikum er 111: niere 
end nogen Sinde klar over, at Li• 
vers uhørrh, lige materielle Krav 

rammer Lægen SOM alle andre Men-
rie,ket, og at lians saurfundsrlyinge 
Virksomhed skal lames efter For-

tjeneste — saa meget mere, som 
den er ganske uhyre opslidende, 
En Læge har praktisk talt aldrig 

fri. Han kan ikke „lukke sin Forret-
brug" paa et bestemt Tidspunkt al 
Dagen og trække sig tilbage til Fa-
milielivet, og hin kan ikke tage 
!ri ore Søndagen eller paa andre 

Y. ligdage. Irske en Gang Narreri 
har ban Ion sig selv. Han inaa al-
tid være parat til Udrykning, naar 

Patienterne kalder paa harm Har 
han sat sig til Bords, ringer Tele-

fonen, og naar han har fartet Hjem-
mefrakken paa og hygger sig ved 
en Bog, kimer Dørklokken [ned Bud 

om Sygebesøg. Han man ud af sin 

gode Seng om Natten, midt i den 

tunge Søvn efter en travl Dag, og 
naar han vender hjem, kan han 

daarligt falde til Ro igen]. Men om 

Morgenen maa han alligevel tidligt 
paa Benene, og han skal holde sig 

frisk og vaagen og klar hele Dagen 
og være venlig og elskværdig og 
deltagende og interesseret, selv om 
han er dødtræt. Hans Legeme er 

sjældent i Hvile — hans Hjerne al-
drig 1 Lægen kan ikke lukke sit 

Kontor, dreje Nøglen om i sin Pult, 

lægge sit Værktøj ha sig og stryge 
alle Forretninger bort. Tankerne er 
stadig hos en eller anden Patient, 

hvis Sygdom er i el kritisk Stadi-

um; de forfølger ham oni Natten 

og dukker op, bedst, som han sid-
der i Teatret eller er i Selskab. 

Fuldkommen Ro eller Hvile kender 
Lægen saa at sige ikke. Han kan 
aldrig træffe Dispositioner, fordi de 

næsten altid bliver kuldkastede af 
el eller andet. Han selv, hans Fa-
milieliv og hans 1-ljern lider under 

den stadige Uro, og trænger nogen 

til en økonomisk sikker Basis, er 
det Lægen. Han maa være fri for 

andre Bekymringer end dem, hans 
Gerning volder Itam. Han maa være 

saa godt situeret, al han kan leve 

uafhængigt og have Midler til al 
skaffe sig en ordentlig Ferie en 

Gang om Aaret. Thi Samfundet er 
daarligt tjent med at have trætte, 

udslidte og økonomisk slet situere-
de Læger. 

Men ogsaa af andre Grunde maa 

Lægerne tage sig ordentligt betalt 

for deres Arbejde af dem, som har 

Read til at honorere det. Man maa 
vel erindre, at naar en Læge faar 

et smukt Honorar af een Patient, 

er der mange, der ikke yder ham 

noget Vederlag eller et saa beske-

dent, al det slet ikke staar i rime-

ligt Forhold til hans Arbejde. Alle 

Læger har et mere eller mindre 
stort Gratisklientel af Ubemidlede, 

hvem de ikke blot hjælper for deres 
Sygdom, men ogsaa for deres Fat-

tigdom. Ingen kender de virkelig 

fattige Hjem som Lægerne. De ved, 
hvor Hjælpen tiltrænges, og de staar 
gerne bi ikke alene med Raad, men 

ogsaa med Daad. Ikke vel fordi 
de er bedre end andre Mennesker, 

men fordi de ganske simpelt ikke 

k a n lade være med at række en 
hjælpende Haand III dem, der kæm-

per mod den værste af alle Fjender; 
Alliancen mellem Sygdom og Fat-

tigdom. Andre Mennesker, der saa 
det, Lægerne ofte ser, vilde gere 
det samme. 

Særlig i det sidste halve Aar har 
Lægerne været Vidne til megen 
Sorg og Elendighed, der har slidt 
pas dem lige saa meget som det 
næsten umenneskelige Arbejde, der 

blev lagt pas deres Skuldre. De 
færreste aner vist, h vor strengt 
Lægerne har haft det, medens den 

spanske Syge hærgede Hovedstaden 

og Landet. Man lænker tilbage paa 
den store Epidemi som paa en ond 

Urøm og begriber næppe, at man  

har kunnet holde til del Slid, der 

blev budt En. Med et bittert Smil 
læser Lægerne om Tidens staaeride 
Krav out en ,Normalarbejdsdag" 

paa saa og saa faa Timer — og 
om saa og saa nienge bele Fri-
dage. Dag ed og Dag ind var Læ-
gerne paa Færde i 14-16-18 Tr-
iner i Døgnet uden ordentlig Søvn 

etler regelmæssige Maallider. Arbej-
derne Verden over stiller Krav om 
kortere Arbejdsnid og højere Løn 

for at fas ordentlig Hvile og Tid 

til at pleje deres aandelige Interes-
ser og hellige sig Familielivet, De-

res Krav er selvfølgelig berettigede. 

Men ined lige saa stor Sympati 

bør uran Møde og støtte lignende 
Fordringer fra andre Sandundsklas. 

sers Side, f. Eks. fra Lægernes. De 

maa ogsaa have Raad Id al unde, 
sig Hvile, skaffe sig Stunder til at 

pleje deres Anielsinteresser og ikke 
mindst til at følge nied I deres Fags 

Udvikling. Del sidste kommer jo 

ikke blot dem selv, men Samfundet 
og deres Klienter til gode. 

Dr. J. i „Dg. Nyk." 

Hammershus. 
Hvor Somreus Hænder svøber 
1 Gedebladet Klippen ind 
Og i dets Vellugt døber 
Den havfriske Vind, 
Hvor vilde Roser nikker 
Til Bølgen dybt i Kløftens Rum, 
Mens træt af Dans den ligger 
Blandt Puder af Skum; 

Hvor svundne Tider stirrer 
Fra sjunkrie Teernes Glugger ud, 
Og ingen Sløj forvirrer 
Din Tale med Gud, 
Hvor Fyret ensomt vaager 
Og blinker fra sin Klippe stejl 
Paa Havets hvide Maager 
Og Skibenes Sejl ; 

Hvor Klippe-Skæret kæmmer 
Af Bølgens Hoved Tangens Krans, 
Naar den med hvide Bræmmer 
Sig boltrer i Dans 
Og sender Lyng og Snerler 
Sit Kys langs op ad Fjeldets Væg 
Og, rig og kaad, strør Perler 
1 Graapilens Skjæg; 

Hvor Lyngen Tæpper brune 
Har bredt for Birkens hvide Fod, 
Og dækker Oldtids Rune 
Med Blomsternes Flod, 
Hvor Havet sig forvilder 
1 Klippens dybe Grotter Ind, 
Hvis vaade Vægge spiller 
Med Regnbuens Skin; 

Der Ungdomskilden springer 
Blandt Blomster ud fra 

Klippens Bryst, 
Og Tanken clCr faar Vinger 
Og Haabet faer Røst, 
Der rækker mild Naturen 
Den trætte Sjæl sit Honningkrus,— 
Grib til og prøv blot Kuren, 
Og se Hammershus ! 

M. Rosing. 

Borgmesterens Ridetur 
i Natdragt. 

1 en af vore mindre Søkøbstæder 
løb for nogen Tid siden et svensk 

Skib ind med Trælast, fortæller „Ho-

bro Avis". Natten efter genlød den 

lille Bys ellers paa disse Tider af 
Døgnet saa stille Gader af Sang 

og Støj, frembragt af Svenskerne, 

sots netop befandt sig for hjeingaa-

ende fra et lovligt fugtigt Lag i et 
af Byens Værtshuse. 

Mange af Byens Beboere styrtede 
selvfølgelig tit Vinduerne for at se 

paa Spektakelmagerne, ja, selv Borg-
mesteren indfandt sig, dog ikke af 
Nysgerrighed, men i Embeds Med-

før, i Natdragt helt fide paa Gaden, 
hvor han søgte at tale de glade 
Svenskere til Rette. 

Men da nu en Borgmester i bar 
Skjorte ikke gør noget mere over-
vældende Indtryk end enhver anden, 
fandt Svenskerne sig ikke foranle-
diget til at fæste Lid til hans Ud-
talelse om, at lian repræsenterede 

Ordenen og Loven der paa Stedet,  

hvorfor deri gode Borgmester efter-
haandell lod Vrede.. løbe af med 

sig. 
Men samtidig med, at Borgme-

stervreden steg, voksede ogsaa .aven-

skernes Lystighed, og inden længe 
løb en af deirs til bag ira, stak Ho-
vedet mellem Borginesterbenene og 

løftede ham op, sne han koM til 

at ride paa den stærke Brors Skul-
dre. 

Borgmesteren svor ved sin Vær-

dighed, og Svenskerne grinede: 
,Ja saa ; saa har Ni, ta mig lusen 

ridende Polis har udi Staden l• mens 
hanl vedblev at trave af Sæd med 

Borgmesteren paa højen Hest I 

Til sidst mantle Embedsmanden 
give gode Ord — og slap saa om-

sider ned al sin ophøjede Stilling. 

Tyskernes Sult. 
Et forfmrdeligt Billede af Forholdene, 

— o— 

Hvad Folk faar at spise. 
Grasserer K e n o, København, er 

nu vendt tilbage efter et Ophold i 
Berlin. Han fortæller i Fl. „Berling-

ske Tidende" om Forholdene: 
Sulten, den forfærdelige Hunger, 

undergraver Befolkningen. Jeg for-
sikrer Dem, at selv den Mad, som 

de kan skaffe sig paa de dyreste 
Hoteller, kan man kun med Van-
skelighed bekvemme sig til at spise. 
Der serveres I. Eks. for 15 Mark 

noget saakardl Suppe og enten en 
Fiskeret eller Kødret. Men det er 
mange Gauge slet ikke til at fas 
ned, og det er altsag Luksusrelter, 

Befolkningen lever ellers af noget 

[surt Barkhred med en Slags 
Klister til Paalæg, 

som kaldes Maccaroni, og saa har 

de en Pølse, son] officielt bestaar 
af halvt Kaninkød og halvt Heste-

kød, men om hvis egentlige Sam-
mensætning man hører de uhygge-

ligste Rygter. 
Jeg saa paa nært Hold Eksemp-

ler paa Sultens grufulde Virkninger. 

1 en Jærnbanekupe sad dej en gam-
mel Herre, en fin og velhavende 

Mand. Han havde i sin Rejsetaske 

noget tørt Brød og en Flaske Vin. 
Han havde I den sidste Maaned 

overhovedet Ikke kunnet skaffe sig 
Smør eller Fedt. El Ægtepar, en 

,berlirisk Vekselmægler og hans Hu-

stru, ogsan meget velhavende, sad 
ved Siden af ham. De havde i lang 

Tid givet deres Børn al den Mad, 
del var lykkedes dem at skaffe. 

Selv var de saa underernærede, at 

deres Hud var kridhvid, og øjnene 
stod ud af Hulerne; 

jeg har aldrig set noget saa uhyg-

geligt. Jeg havde selv Mad med 

fra Danmark, og den tilbød jeg 

dem at. Først afslog de, men saa 
fik jeg dens til at spise — del var 

ikke som Mennesker, de spiste, det 
var som graadige Høns, der hakke-

de i Maden. Det var en Ynk at se, 

det var grufuldt. Bag eller fik jeg 
den gamle Herre til al modtage et 

Æg, og Ægteparret gav jeg en 

Daase Sardinier. Deres Taknemlig-

hed kendte ingen Grænser. De vilde 

først betale for del, og da jeg af-

slog det, vilde Ægteparret give mig 
af deres Smykker til Gengæld, en 

Ring med Brillanter og en Brosche 
— de vidste slet Ikke, hvordan de 
skulde lakke. 

Sølvbryllup, 
Fredag den 4, April kan Borgin. 

Larsen og Hustru, Allinge, fejre de-

res Sølvbryllup. 
Mandag den 7. har Bengt Marius 

Bendtsen og Hustru n. Tein Sølv-
bryllup. 

Paa Mandag 
kommer Martin Jensens flinke Skue-
spillertrup atter til Allinge, denne 

Gang med et nyere rig mere aktu-
elt Stykke, nemlig Svend  R i 

cr ni 3 satiriske Lystspil „Det sorte 
Faer", der har ganet et Utal Gange 
far fuldt Hus i København og nu 
forfølger sin Sukces i Provinsen. 

Det er særlig Krigsspekulanterne, 
der faer sig en Omgang, og efter 
Krikken fra Reelle, er de spilleode 
genneregaaende rosende omtalt, 

Det er denne Gang Selskabelig. 
Haandvrerkelf, og Foredragsforenin-
gen, der indbyder, — og ',Par SAS 
stærke Kræfter sættes i Bevægelse, 
bliver der sikkert ovenud fuldt,Hus. 

Østersøbadet 
Bornholm 

afholder Generalforsamling paa Hel-

ens Hotel Onsdag den 2. April Kl. 
7 præcis. 

Tabt Lommeur. 
El Lommeur er tabt Lørdag den 

22, ds, i Allinge. Bedes mod Fin-
deløn afleveret til 

Gartner Kofoed. 
1~1111•1011M■11~ 

Biograf-Teater 
Søndag Aften den 30. ds' 

Kl. 7 og 

Nyt flot Program. 

Brune Bomier 
er hjemkommen og anbefales Ill be-
tydelig nedsat Pris. 

En yngre Karl 
og en pæn Plge, flink til Husger-
ning, eller en yngre Pige, sovs hol-
der af Børn, søges til Maj pas 

P Telefon 59. 	 eeregaard.  

Sættesehalotter 
er til Salg paa Stenhymøllen i Rø. 

Prima Malerfernis 
forventes hjem Lørdag 

til betydelig nedsat Pris. 

J. 

1,111{15tieneger 	M8dPr. 
Senelag den 30. Marts.  

Allinge Kirke Kl. 10 Skum.  yin I  
Ok Kirke Kl. 2 
Tirsdag  Kl. 8 Møde for K. F U. K. 
Onsdag Samluildsinøde. 

Torsdag Mode i K. F. U. M. 

Torsdag Kl. 8 Møde i Bethel i Ol-
sker. 

Ægte Carry 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

Kurvemøbler 
Sofaer, Stole, Borde og 

Taburetter 
i stort og prisbilligt Udvalg. 

Chr. Olsen, Messen. 
Telefon 100. 

Radrensere. 
To nye dobbelte Radrensere staar 

til Salg hos Smed L. Orenvell 
Telefon Klanens n. 78. Vedhy. 

Fffiji, 
sort og blaa 

i prima florfaste Kvaliteter. 

Chr. Olsen, Messen. 
Telefon 100. 

En ung Ko 
og en I X/2  åers Kvie er til Salg hos 
Hans Pedersen, Rutsker Højlyng. 

Samme Sted er Geaseugg til Salg. 

Husholdnings- 
Forklæder 

prima dansk Bomuldstøj 
4 Kr. 50 Øre- 

Chr. Olsen, Messen. 
Telefon 100. 

11111~1■11011~11 

Allinge Teater. 
Martin Jensens Selskab Mandag den 31. Marts Kl. 71/:1 

„Det sorte Faar". 
Billetter sælges i Allinge Boghandel. — Reserv. Plads 1,75, øvrige 1,25. 
For Medlemmer af Selskabelig Forening, Haandværkerf. samt Foredrags- 

foreningens Medlemmer. 

Efter Forestillingen Dans 

Undertegnede har begyndt en 

Malerforretning 
i afdøde Malermester Pedersens Ejendom i Allinge og anbefaler sig 

til de ærede By- og Landboere med alt til Faget henhørende. 

Specialitet: Alt finere Vognarbejde. 

A. Thorngreen. 

Husk Auktionen 
kantlag den 31. ds. paa Hotel Allinge, 

Damestrømper. 
Vi har nu et meget stort Udvalg I fine heluldne engelske 

Dame- og Børnestrømper. 
Sorte, hvide og kulørte Dame-Silkestrømper fra 4 Kr. 

Sorte, hvide og brune Flor- og Boinuldsstromper til Da-
mer og Børn. 

Damestromper fra I Kr. 10 Øre. 
Vore bekendte ekstra prima bles Jersaybenkiteder for Damir 

og Børn er atter hjemkommen, ligeledes klan Svietere i mairee Snor-
relser. 

Messen.ChrOlsen.Allinge 
Leverandør til Varelotterlet, Telefon 100. 



Chalotter købes. 
Allinge Kolonial & rroduktfwetaing 

En hvid Hund 
3!■ 1,1,13i1 I1A:e 
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Plumr rent 

amerikansk Fedt 
uden Mærker 

ankelales, 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Rø. 
Evangelisk Mode 

hos Peder !lansen Søndag Etterm. 
Kl. 3. Sang og Musik. 

C. ,lolivrrsen taler, 

En Pige 
kan bis Plads pan Palinehoj, 

Anton Kofoed. 
Telefon Allinge 125. 

Soyaskraa 
ankommer Lørdag. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

En brugt 

Promenadevogn 
ønskes til Købs. 

Telefon Allinge 116. 

En Dreng, 
14-15 Am., kan fan Plads tit Isle 
Maj pas 

Breddegaard i Olsker. 
En sund og udmærket gud 

Muslingeskaller 
pr. 50 kg Kr, 3,50. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

Chili-Salpeter 
er hjemkommen. Bestilte Partier bedes afhentet. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Skråatobak og Røgtobak 
fabrikeret af ren amerikansk Tobak — frisk og velsmagende, 
sælges gerne og til meget rimelig Pris i 

Nordlandets handelshus. 

Billigste Annoncepriser. — Storste Udbredelse 
her paa Nordlandet .  

me",,dmi~.~.~.~ 

ilde ffierlorrelning, Rugeæg EP 15-16-nars ureng Olsker. 
sælges af talgende Stammer : 

Plymou'h Rocks, Rhode Islands 
Reds. gule Orpinglons og Anconas. 
40 ehe pr. Stk. Alle Stammer præ-
mierede. 

Andersen, Allinge St. 

Spiwekartotier »an endnu LAS 
ved Henvendelse mr: Sogneraadets 
Medlemmer. 

til ar passe Kreanuer kan ill Iste 
Maj faa Plads paa 

filaaholt pr Allinge. 

Aljetonder og Saltekar 
samt al Slags Bødker-arbejde haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Sogneraadet. 
En 2den Karl 

2 8[131 godl ÅrtmjElsseleloj kan faa P,.a1- 	Maj. 

Kjellergaard i Ro, Senge, Blodbudding er til Salg biis 
kommoder, Klædeskabe, Servanter 
og forskellige andre Møbler haves 
pas Lager og sælges til rimelige 
Pulser. 

Snedker Pihl, Ro St. 
Telefon 55. 

i 2 kg Daaser, pr. Daase 2 Kr. Karlsen. 
Damrang, Rutsker.  En Pige Allinze Kolonial & 

Produktforretning. søges til 1 ste Maj. God Løn, 

Bjerregaard i Klemensker. 
Telefon s. 31. 

God Kaleschevogn 
:ned Pareirtaksler er ril Salg 

Handelshuset i Vang. 
Telefon Rals 20. 

By- og HerredsfuldmEegtig 

Johannes Kofod, Hasle, Ris, Sago, Runkelroer 
er til Salg pari Muregnard. Telefon 
Klemens n. G. 

træffes pas Rit ad huset i Allinge 
hver Mandag efter KI. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Ægte Rismel,Sagomel, Kartoffelmel, 
Abrikoser, Blommer, 

smaa og store Rosiner. 

Allinge kolonial-

Produktforretning 

Zerofornumbe 
(Worning & Petersen) 

50 øre Sth. 

J. B. Larsen. 

En Litideko. 
3 Kviekalve, Vrairs, 

Soda Charabanc Vogn er til Salg. 

Lund, Nørregaard, 
Rø. og prima Marselic-Sæbe. 

anbefaler Overrelssag, hjem-Koefod 
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf 22 
MIL Fuldm. ved Byfoged kontorel i 

Hasle). 
Konlordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag ER. 

Gode billige Spisevarer 
Allinge I([4oi31 og Profildforrtiog, 

Ligkister og illobler. 
anbefales. 

Blandet Frugtsaft 
Saltet bornholmsk Torsk 

75 øre '/2 kg. 

Saltet Helleflynder 
85 øre 1/5 kg. 

Extra prima Klipfisk 
125 øre 	kg. 

God bornholmsk Sommersild 
sælges til Maksimalpris. 

II ud htersaft 
Hyldebærsaft 
Jordlloersaft 
K I rselorrsitft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-

og Produktforretning. 

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. K1, n 13, 	L. Pihl. 

Kali 
er hjemkommen. — Bestille Partier 
bedes venligst afhentet. 

Allinge Kolonial & Produktforretning Tobak Nordlandets hdelslms 
~g1e Ginette-Blade 

er hjemkommet.  

Larsen 

Ludpulver 

To ca. aarsgainle er atter paa Lager hos 

Allinge Kolonial-

Produktforretning. 

Kviekalve Runkelroer 
eller sunde og gode Køer er til 
Salg hos 

Niels Christoffersen, 
østre Petersborg, Klemensker, 

er til Salg pas 
Lundegaard, Olsker. 

Husbestyrerinde 
er pas Lager, 

Allinge Kolonial og Produktforretning 
kan fart Plads i April eller Maj hos 

Smed Karl Olsen. 
Hu mledal 

Vi har Lager af 

Kaffe, Te, 
Chokolade g ca 

Malkeko, Krystal Soda og 
amerikansk Soda 

stor og bred, kælver 7. 
Kalv sidst i April eller først i Maj, 
samt gode Spise- og Lægge. 
kartofler er ril Salg pas 

Nordre Nørregaard i Rø, 
Telefon 33. 

Prima Frugtmarmelade Rugeæg og venter fremdeles at kunne expe-
dere denne Vare. 

Ligeledes venter vi i de første 
Dage engelsk Pertektionsseebe 
i hele og halve Pakker. Engelsk 
Vaskepulver i Pakker. Vi har 
ægte Marseillesæbe, Salmiak-
Terpentinsæbe, Kvillayabark, 
Potaske, Kugleblaat, Blaapo-
ser, og sælger til meget rimelige 
Priser. 

75 Øre pr. J/5 kg. 

Larsen, 
af Rhode Island Reds sælges for 
30 a 40 øre pr Stk. Hele Besæt-
ningen kontrolleres og stammer i 
flere Slægtled fra Høns, der har 
lagt 160-220 Æg aatlig, Deltager 
i Konkurrencen for hele velledede 
Hønsehold og sidste Aar tilkendt 2 
Præmier. Holder kun den ene Race. 

God Befrugtning garanteres. 

Dalegaard, Olsker .  
Telefon Allinge 9g. 

L. Andersen. 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 

Produktforretning. 

Flipper. 
Prima 

Rismøl 
er hjemkommet og sælges uden 
Korl. 	Prisen er billig. 

Et mindre Parti Flipper i de al-

mindelige Faconer er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
i righoldigt Udvalg. 

Nordlandets Oandelshns J. B. Larsen. 
++. ,t 	\l/ 	 ■ 

Nordlandets ilundolshus Aljetønderne 
leveres gerne f rit til nærmeste Sta-
tion Ira Prima 

Taglak og Tilljære Prima Kogeærter 
Klipfisk 

Amager-Hvidkaal 

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

En Dreng, samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 

Produktforretning. 

Prima dansk 

Ludpulver 

15-16 Aar, kan faa Plads til Isle 
Maj paa Johastrup pr. Klemens. 

J. Larsen, 
anbefaler 

Allinge Kolonial- 
og Produktforretning. 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

og Probldforfeluiop 

Læs her! 

3slanOske &øjer, er hjenikomrnen. 

J. B. Larsen. 
Strømper og Vanter 

haves paa Lager. Læderolie En flink og paalidelig 

Nordlandets !blokhus, Pige 
og selvblankende Seletojssværte anbefales. 

Allinge Kolonia!- og Produktforretning. 
fri for Malkning, men som vil del-
tage i Madlavning, søges til 1. Maj 
pan 

Valdnøddegaard, 
Tlf. Allinge 110. 	Tein SI. 

Prisen part Roerne er nedsat, 
Kartofler er til Salg. 
Mnrarbople udføres af under. 

tegnede 
Markfr6. ~ 

Bestillinger 
bedes snarest indsendt. Avertér i Nordlioniholois Hans Jensen, 

Skovsliolni, Olsker. 

Prima Hvedemel, 
Koloniol- & Profildforroloifig, Bagepulver 

eltronessents 
Niandelessents 
VanIlleessents 
YanIlletabletter 
Vatilllesukker 
Vanlliesttenger 
Kardemomme 
sode Randlev 
blttre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial- og 

Produktforretning. 

Gulvfernis og Gulvlak, 
Farver og Pensler lit Olie og 
Kant. 

Terpentin, TorrCIP4C, Beitse. 
Schellak, tør og opløst. 
,Møbellakker, Tapetklister 

lironce ag Tintur, 
Katechu og Beg. 
Farver til Uld og Bomuld. 
Alt i nye prima Varer til billige 

Priser. 

Nye Sendinger af bedste Kvalitet 

_A_ C A C) 
i løs Vægt 275 øre Vi" kg. 

Cloettas Chokolader 
270 Øre 'il, kg. 

Billigere og tarveligere Sorter føres 
ikke. 

- 	. 
LC).ET T 

Nordlandets llandelshns Spise -Checelader P. C. holm. 



81q1 De hue ell ry ihithmill? 
Se da turs! 1..nt smule Lager af prims 

Kamgarnsvarer, 
der sælges til meget minimale Pest r. Entroen Klædningsstykke ..everv,s 
ellen Maal med Garanti for Pasning tv, 

Norf;13fiels 118prielshus. 

• 
Værktøj 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Meddelelse til vore Bestillere at Muktra. 
Tidlig modent Rodkloverfrø vil blive leveret af russisk og  troml k Avl. 
Sildig modent Rodkløverfrø af svensk Avl. 
Lucernefrø at nordrussisk og ungarsk Avl. 
Kællingetand al italiensk Avl — bedste Sort. 
Draphavre af mæhrisk og fransk Avl. 

Herefter vil vi kumte levere alle de bestilte Kvanta, og vi kan 
nodtage endnu flere Bestillinger al de nævnte Sorter. Der kommer faste 
Maksimalpriser pan alle disse Varer. 

At Sommerroen „Øster-Suridoin' er der meget knapt al Frø til 
Udsæd, 

Nordlandets Ilandelshus. 

Høstbindegarn. 
Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til 

Allinge kolonial- og Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

IL9Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har mange 2" Ajlepumper 
af den rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris — i 
Forhold til Dagsprisen. 

Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres lærdige, 
naar vi faar Højden opgivet. 

Nordlandets Handelshus 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge kolonial-og Produktforretning. 

Ailibetiorer. 
9J1Mant, Ztuill, Shirting. 

2:tribet 	 Cagennot~ 
i forgeltige Sl'»aliteter fra sir. 3,50 il. 

Witib bittiafte 	i 

9torbInOct 
••■•■••••••..~1.1......~~~1 

Vi har meget pæne 

pløjede og høvlede Brædder. 
Disse ene rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre -
egner 'g udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle 

saavel korte som lange, helt op til 20 Fod. 

Fise nifiN.No[lskg terre Fpreirtivider, 
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign. 

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder 
og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev for-

højet ved sidste Prisforandring. 

Ved kontant Handel gives stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

Bordolois søane- & haltekasses 
.,----"- Afdeling i Allinge 6---'---- 

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

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

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa 

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

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Hamla 	 Halsla 
Til Konfirmationen 

anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis) samt et stort Udvalg 
i Kort og Telegrammer, Pengebøger, Dametasker, Syæsker, Sykurve 
Album m. m. 

Charles Svendsen. 
NB. Ny hjemkomne Tapeter anbefales. 

Barbermaskiner 
og ægte Giletteblade anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Nye Sendinger Tagpap, Som og Spiger 
og disse sælges til nedsatte og billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Konfirmationskjoler 
anbefales : 

Hvid Voile i mange Kvaliteter fra 2 Kr. m. 

Hvid engelsk Moll ekstra bredt, 2 Kr. ni. 

Sort Alpacca fra 4 Kr. rn. 

Uldmouseline i flot Mørrsterudvalg, Pris fra 2,65 øre m. 

Foer og Besætningsartikler i righoldigt Udvalg. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima kp og Maili113-Tonrk 
anbefales fra 

,()J triqe Swfoilidf- 	'''robtififrorrefiiinci. 

Et Kineserbryllup. 

En norsk Frue, arm hor pan en 
Bondegaard i Kim., skriver hjem til 
cu Veninde : 

Dag har vi Bryllup her i .Jarya-. 
Joe, en. Vært, blev Enkemand ton 

næsten el Aar tilbage, og det var 
nu paa høje Tid, at han fik sig en 
ny ..Tai-Tai". 	i Gaar Mor- 
ges blev Bærestnleir, pyntet med 

rødt — Festens Farve —, ført frem, 

og Joe i .11 sin Silkepragt drog med 

el stort Følge af Sled til Brudens 

Hjem for at bukke for Svigermanna 

og antagelig betale de 80 Doll , 
som jeg hørte, al Bruden skulde 
have kostet. 

Joe korn tilbage under fuld Mu-
sik ud pan Aftenen, og Bruden 

skulde komme umiddelbart efter. 

Endelig Kl. 9 om Aftenen forkyndte 
Salut og Raketter, at Brudetoget var 
I Sigte. 

Da maatte vi ud — og jeg man 

sige, det var cl stemningsfuldt Syn 

i den maaneklare Aften. Foran Bru-

destolen gik Lysbærere med vældi-
ge japanske Lygter; efter fulgte fle-
re i Bærestole og mange gruende. 
Da Broderi korn ind gennem Porten, 
dundrede igen Salut, og samtidig 
blev et Baal, lavet af Rishalm, al-

brændt loran hendes Stol. Først 

blev Bruden ført Ind til Bedstemor 
for et bøje Knæ for Slægtens æld-

ste. 
Saa kom bande Brud og Brud-

gom ind I Festsalen (Køkkenet), 
hvor Vielsen skulde foregaa. Der 
var opsat et Slags Alter med Lys I 

svære Messingstager og et Messing-
kar med Røgelse, og foran dette 
stillede de sig. Pan et Bord i et al 
Hjørnerne sad Stedets Lærer og spil-

lede „nydeligt" paa et Lilleput-Or-
gel med kun to Oktaver. I en ar/- 
den Krog sad tre Mænd med Stry-

geinstrumenter, som lignede lange 

Piber, de havde kun en Streng. 
Udenfor Døren stod Blik-Lang-Mu-

sikerne, saa Du forstaar, at med 
Salutter og Raketter var der tilstræk-

kelig Leben til at holde de onde 
Aander væk. 

Da endelig Vielsen var forbi, van 

drede Brudeparret i Gaasegang paa 

tomme Rissække til Brudekainret 

Rissække betyder Velstand i Frem-

tiden), og Læreren med Orgelet un-
der Armen, og vi andre fulgte i 

Kølvandet .  

Inde f Værelset standsede Proces-

sionen foran et Forhæng, som lang-
somt blev trukket til Side, og vi 

stod foran el Monstrum af en Him-

melseng, fint dekoreret med Silke-

strimler og Stads. Den lignede et 

Bur og havde Vinduer. Brudeparret 

blev ført til Sæde pan Sengekanten 

og blev beværtet 'ned Vin. 
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