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Vind og Vejr.

:1:1COZISCXIX01:10

Det er ikke alene over Asfaltarbejdernes lid, tullen flimrer, den
—p—
Varme Sommerdag kender til den
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Ligaar firer ?redde, kan bestilles paa alle
De vogne Kviste slaar mod hin- samme Uro i Atmosfæren.
Postkontorer samt paa Mads's Kontor og
Luften er hed og stille, Ikke en
anden. Det er .Siroveus bore, dens
laster I Kr. høleaarlic.
farveløse Aarstid. Det grønne er Vind rører sig, kun enkelte hvide
forsvunden, den brune Farve, som Skyer stner pen Himmelen, alt burafløste del, er borte,. tilbage er kun de være klart, og dog ses Genalantearts-Solskin.
bladløse Grene. ForIreitgst svandt dene I Horisonten utydeligt, Træer
Sol og Sommer, nu hersker Vind og Huse langt borte synes at vibNu er Sneen næsten færdig
og Vinter. Er Vinteren end blid, rere, nt bølge og sil=e. Del er Lufmed at smelte.
staar den dog i Vindens Teglt. Alt, ten, som stiger til Vejrs. Opvarmet
I Alleen er et frygteligt eFete.
hvad der kunde staa den i Vejen, al Solen udvider den sig, den samSe, hvor Solskue leger mellem
Stemmerne er fjernet. Kun de nøgne Grene me Vægt fylder mere end før, deri
og paa Barnevoenskalescherne
staar tilbage og rasler, bøjede un- er blevet lettere end Omgivelserne
og Ammerrie I der dens Tryk. Stødvis kommer langsomt stiger den oped, og ved
Vinden uberegnelig, snart blid som sin Bevægelse udvisker den BilleAa, del krildrer mig,
en
venlig Luftning, snart stærk med det for vort Blik.
det kysser mig i Nakken!
Andre 1.ufi;ne3ser m ren indlaee
ra , ee strømmer til fra Is
tg
der behersker Naturen. Vin en sySaa! der table jeg mm ene Galmche. nes ikke al være materiel, ikke at den, fra alle Sider langs Jorden
— Unge Damers Haha! —
bestaa af Stol, dog er den netop hen imod det Sted, hvor LuittrykI aaben Drosche!
Strømme i en Masse, som vi oftest kel er lavest. Bevægelsen er i Gang
ikke ser, Strømme i Atmosfæren, Uroen er begyndt, Luften er sat i
Der er to, som er i Foerveerk
Strømtung.
og Muffer, Bevægelser i Luften.
Men den yngste er i let Jaket
e
e
med Puffer.
Anen, der løber mellem sine BredSe, hue rejser sig i Kaadhed
Der er et mærkeligt Ord, som al- der, danner i Strømmen stime Forba sit Sæde ger, at noget er Luft for en, og der
dybilinger i sin 0,erflade, smaa
og ler at lutter Ungdomsmod
nied vil antyde, at del ingen Be- Huller i dens ellers glatte Spejl, det
og Glæde.
tydning har. Ee overfladisk Udtryks- er Sirøndrvirt lerre, der huler sig
Prosit Turen ! Du bliver nok forkølet. mande, som brite synes at forstaa, ned, skiller Plads og forsvinder.
File Drenge spiller Klink
at Luften er vor uundværlige Livs- Kun en .sjælden Geng æder de sig
midt i Sølet. kilde, Vi ken spare paa Mal og langt ned i Vandet som en Tragt,
Klare Smaabække risler ned
delvis afholde os fra Søvn i længere saadan som vi kender det Ira Vandad Lindene.
Tid, kun tullen er os Mdl nødven- kummen, der med Syden suger IndD-er er Gløde i tunen og i
Sindene. i dig.
holdet til sig, naar Proppen i dens
Vi sløves overfor de stadigt gen- Bund er tage( op.
Delle Solskinsvejr I Marts
Vinden bevæger sig otte som
er bare Flitter, tagne Pasvirkninger. Den summende Lyd al Vandhanen, der løber, sandnone Strømhvirvler I vor Atmoslel Forgyldning, men det pynter
og del smitter. høres kun den første Tid, hurtigt fære, kun er det en Sugning opad,
Sindet vugger sig i Solskinsmelodier vænner vort øre sig til den, først der sætter den i Fad. Der er Cy— Sommerklæder
Sommerglæder naar der aller lukkes for Vandet clonen, det vandrende Lavtryk, der,
— Drømmerier! —
mærker vi 'igen Forandringen. Der drejende sig om sig selv, flytter sig
bliver saa underligt stille, indtil vi Tren over Jorden. Undertiden bliver
Ak, saa drømmer jeg
om Rejser til Sommer, ogsaa har vænnet os til det
den samlet og voldsom som Hvirvog om klingende Guld
Lullen, der omgiver os altid, er len i Vandkummen. Da luer Lullen
tvine Lommer.
bleven os saa tilvant, at vi næsten først med et uhyggeligt rødt Skær,
Og om Fester i det Frie
ikke regner med den, naar den er alt bliver stille. selv Fuglene tier.
a
Genre,
stille. Kun i Bevregelse„ iagttager vi Pludselig braser Stormen løs, 5001
med Grevinder og Fyrstinder,
lutter fødte! den. Oksen sætter ved sin Brølen C1i høj Søjle af Støv og Røg komLuften i Svingninger, som. opfattes mer den farende, alt suger den med
Aa, jeg suffler og jeg knejser
af vort øre. Folkene som reparerer
sig op, Stykker at Tage, Bohave,
som en Kejser, Asfalten, har deres Jern staaeucle
Træer. Hvor deri er genet frem, er
lægger Planter om Udenlandsrejser
en Beholder med Gløder. Varmen
— bort fra de Sorger,
Væksten bragt i Uorden, Græsset
der stiger tilvejrs tro deres Baal, revet op, Huse fyldte med Støv og
SOM trykker mig,
bort ha den Borger,
laer Lutten III al sitre for vort Øje, Grus. En bred Stribe betegner dens
som rykker mig. Bedst ser vi dog 'Atmosfæren BevæSpor, som var det en mægtig Hargelse, naar den viser sig som Vind.
ve, der var genet over Landet.
Drømmerier; Drømmerier!
Men jeg iler Natir den bøjer Grenene I Træets
Top nedad mod Jorden, 328 del
som en teeesarig Ungersvend
og smiler. bliver mindre under dens Pres, eller
Vi er udenfor de store NaturkataDel er Dagen for Mil første
teser deri hm Flaget til at folde sig strofers Oinraade, spredte over manStævnemøde —.
ge Mile kommer Cyclonerne til os
ud ved sin Pusten.
Og der kormner hun, min Elskede,
oftest
Sydvest til Nordost, med en
min søde!
Hvorfra fast den sin Retning? Er Fart paa omtrent 30 Kilometer i
Og jeg kysser hendes søde,
det en Kaldet) forude, den følger, Timen, Fra England og Egnene derunge Kinder
eller er det et Pres i Ryggen, der omkring kommer de drivende heri
Ja, sa. dan drømmer jeg,
over os med Vindene Ind mod Midmens Foraarssolen skinner, driver deri frem ?
ten fra alle Sider. Hver Cyclon er
Af tand, mag

Ths Bartholio.

~nem- ooecxxxxecel

niene

Mærkeligt er Forholdet mellem
Aarsng og Virkning. Følgerne sy nes
olm slet ikke at være I Sheet med
det, som fembringer dem. Dere kulde Vind, der svaler vort Ansigt, er
en Følge et Varme. Lefir ns 'Beeægelser.
. der er saa stærke, I den
mørke Vintertid, er fremkaldt af
Solen, - der synes at høre Sommeren

som hin Sæk, Sagnet fortæller om
i hvilken elle StornienC v'er ben)lei
saMmen. Oe F Csclonen ee Vinderne
endda :Orden. I Spiret, r søger de
indad fra alk Verdenshjørner. Ajle
Slags Vejr kan de have I Belund til
os. Nordenvindene kolde Svøbe karm
svie os med sin la 'og 5110.1 Hagl.
Vestenvindens nelde Pusl kan lire
os op • med GolfstrørnmenS Varme,
Delenvinden fra Asiens Fastland
kah true os med Frost fra Sibiriens
Iskælder. Søndeuvinden kan give os
Duften af Sydens Formue
Hvad vil Cyclonen slippe rid at
sin Sæk? Det afhænger alene et
Retningen, den maa følge. Gear
den nord om os, Lun vi Søndenvinden, der danner den, sydlige Del,
men drager den selv sydover, kommer Nordenvindens Kast hen over
03.

Landmanden, der degne ser dier Vejr og Vind, fortæller os, at
naar vi har hall en tre Dages Storny
og det bliver stille, maa vl Dagen
derefter være forberedt paa Storm
igen, fra den modsatte Kant. Da er
Cyctnncn gattet forbi vor Dør med
slt-Midtptifikl. Deii Dag det er stille
har vi det over os. Midt f de-it sfrgcr
Luften til Vejrs, det føler vi ikke
som den vandrette Vind, regner det
kun for en Stilstand, og dog vilde
den Tid, vi anser tor at være den
roligste, den stille Dag, netop svare til Røgsøjlen i Tropernes stærke Cyclon.
Blæsten, som sætter Møllens Vinger i kredsende Bevægelse, er selv
som en Eger i Cyclouens store,
svingende Hjul. Vinden vilter, ikke altid gear den
i Kreds. Hvis Maalet, den søger
ligger lige for os, hvis det ikke bevæger sig som Cyclonens Midtpunkt,
bliver dens Vej lige. Da kalder vi
den Brise. Med Dag og Nat skilter
den mellem Sø og Land. Den fører
Havets Mildhed ind over Markerne.
Den frisker ved sit lette Pust op
paa -Sommerens stille Dage, den
bringer om Dagen Sundets klare
Luft ind mellem Byens Huse og fører ved Nat de kvalme Dunster bort
fra Gaderne.

rtaaskeliljer.
Langs med Havens mørke Hække
brydes Jordens sorte Dække
af en gylden Blornsternekke.
Op et Gravens sorte Kammer,
fyldt at Kulde, Nat og Jammer,
biokser. klare Blomsterflammer.
Vintrene haarde Trone vakler.
Se de skønne Vaar-Mlrakler
Solen tændte Blomsterfakler.
Lysets Sejr kan intet hindre;
Lys brød frem al Jordens Indre,
gyldent Liljekroner
Somrens Liv, som Høsten myreled,
gemte Drømme, da det styrted.
Nu er Drømmene fuldbyrdet.
GraVens sorte Dække brødes og. af Vearsol gennemglødes
det, der undrende attitudes,

Chrlothin Stabr..1«rgennen.
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De første eger
etter• Februar
fi
112,..~f
laketa
N'ert Overgengstiden
Februar og efnris Monoli-deli
1111,8.0a - før ten' nit itu tvrjent,.indsi y ve Aar siden, var Europas

trine i Imi (ir ;1'd 1.,• ■ 1-.111", • m0,1
Freud:elg og Park Velem:Irrer:e
lotionen havde seeet et Iteinge&muret, Republikken var erteltred , (re en foreløbig lkCleikin'ie and
i Syleisen'fne d'en. 'ejerilte taxrdie
tilgraten feintartine erg Arbejd.
foreren Leens Biane SaIc.
eiserne gik Oen fonte i en
st•rrtf-egrTriler far Minden og P,cpt..7,711111Na etter turt•Q
pari, et nonle hbldt d- se Tette.
For øvrigt kunde neon Ikke Stmr,
:ti detevan. deri store Revolution%
Væsen,: der nu genopstod, dertil
liendiedrs der ror mildt
_be- sinstigt:—Irkan eeeniee - -moske vist,

-ikke Akt„,"klitiei9r,,eurai..1~Gmlerne. cn kreMpeFtall4».'veAll -Navin lauseidiere beierrie
teratneet sig at opretholde Ordenen :ned 'sine Karenteratær.
tiltog .eig Eneretten til et løse
danne Opgave, men -- de Inef.e
den eereaa. Ounrit amt Perls
plant:cit. men Fri/rederier:er team
Syn11.),3'.cr p:1a dell nye 'rid; diese Træer. vilde man. t Reglen
helst have Præ-etre ti! al, indve.
Et Flagspørgentual truede. i Begynd:Isen Med at, vorde
lighed. I Begyndelsen af dem store lieeree) ien havde mien inatforr
Tril:olie-em den trefervede Fane
ile tre Farver Idierie hvidt og
redt, cr pareltrIe med FaoeksilC211: den 1)1:te er Itfeemegt vett
saml kommer den hvile, enrimt rn ',C.'. 1*m:telter 'lok er
)letringen hermed usikker. Nogle ebeer, et ilee betud,' at Roligefimene)), hvis Farve 'vet. hvide,
reniele tie
Parts, hvis Elever
v er lettin, rig hni4-: andre siger,
d: i
Farver iieteld ile tre
Snender i
bleat. Gejstligheden; lisidt Adelen, rode det - revrige brek. Hvorledes ~te nu har
været; earterneeriet under Tritrofl:',M, at ritin framike Hær 1mi:11: udfort. sine stolte Bedrift
Frier N.reVolreens '1:tild var- 'Fri111eni delt
NU

dem, - der i
for den
vikle- lave en Limiem rane. Som
i andre Linde' var ilet ogsaa save
terles- i Fe:tnt:pie, art den, l6r
rede en eliiitruretyrke,
seende itilsofitte en 1)-oikeekaee, %krible t
(limet' oeierdre
amgden 'til at met, indar bitrit
lod fyre; imens i Ti evonitiewd ilten
lunget man nilo i .Set. derfor
:le holde en String Med ei reelt
etylike lej i fejret.
.i) ,
betyde, e1. mini gjaIdi
i 1, ,,,,e gene, der jo eliele irer
frost :tf vin' et. SI-at!, SeueLl,
del'

tit1
blariAlide l'e',1■■ •W
t,, idere tiltet 'eie )orei
or t,.

Ja.1r-

ei'Syen yl tor, :41., de V:11' IT.
;1'. gies, lieret:" lijo r. !denier'
disene to Faner starl liarrlrrn: der.
d-.

STP.IMPER

gejs+rede 0 et rev næsten alle
med, egui Trikoheren blev . Lendela
Fane.

Uld
Silke
og
Bomuld
'Bedst og

tNer var andre Forhold, dot
vid: være svwrege at

0 -..'r,

krin[90

eden at dee kone til indre

leampe i Paris, Dagen efter, at
e.s
letecileptienen var ekireh ki!'"evef!1
det fra .11-bejilernes S!'hee, at

Om Erkendelse og Pral.
—0—

-

geringen enerkendee.„Ptregen 1i1

Tilbøjelighed til I
Forhold at

ikke kan volde nogen noget

al Kulterfolkere, de kristne, der betyder alt — og de undte, Hednin-

ter paa.

tie. Fareidsee, at det snart tile

Men hvordnn skal vi da fodre?
Jeg gear frem tue telgende

' var givet Aebeideelie, ved lien,

Mande

e.: iigrip Re“gingoneir yar gjort.,
..: g
lund
eunde i.o:dee.

jeg, tjeer over tX) 11,4 g,ftliftlhe Se"

Medens .._Fgogleril cl ene - egi :ilede.;

ges fra Soen, .ftrer de seer lifts

iah Resultnt er, at

Isfe giasse: 7S-har

&e-

mange i•

ikke fodres Fer steeerkl, de fer

ege. si:a :in:laelaellel, Og lwer
„vag Tegrieler, .er kunde frenge,

3

a -1

sen mon c

Mnaneder. Ons So/mimrer]

Rmangrisene

ude i gier° Ring,

der er et lille Iratvia0 den

Ende, Rrirt at de k; ri egiere
Le for Regn rog 131.t.
r eller

erre
E. C. T. Ligencidn h I,

i

mi ikke fodres si!'rrletirr, gra
Grisene har behov Lit ae ea.kge

kendte den

Komponist.: (der spiller en af
sine sidste Kompaeltioner for en

Krieiker: Det har den aIlereede længe været.

_

_

end ikke, at dan kyndige Ojen' erge

get, kan og vil noget —

en

Maaneders Svin . i Stedet for

ler os

særegent, uhrendeligt og ri-

der er Klodser om Fremskridtets

Indvortes Arl,

fatteligt tor andre; til hvem vi maa-

Ben. Vil man saa yderligere gas i

I de indre Organer.

04

kort Tid man kan fierk-e et Hold
Smaagriee op ti! Slagterivægten.
Og deg lykkes ibr mange at sætte
maget fine Rateerreler, — ja, jeg
har emde. lieret bulk prate med'
100 Dage. Men spørger man eea
vedkommende, hvad Klasse Svi11tUC kom i, faar man det Svar.
En

kliken. i

'tete Klasse, 'testen

I Mien c, :kile, men de garterer
o ugeeia saa stramt paa det Steg eeri o. s. v.

.

.

.Teg vit nu ikke blande mig i
tereigeringen, men gaar ud fra. :d.
neer. et Nein keineemer 1 lste Klasse, ie. dee i Bygning og Fedteri sir:gig- Ise, stem dot ~gire Marked ferierer det og girer den hed.

we Pris

for. Deg vil med andre

Ord sige, at det er dist Slags S;:ib-,
vi Orodieeater skal bestræbe os
ror at lavere.

at 'dage: over vore Rager, - Land Svin rilg Vorlegkiret, .-- dog foretraekke r jeg en Knelsning, der
ligeigain er stearkero i Opvæksten.
Men jeg krzurner nu til det Punkt,
hvor tier ' efter min Mening band le:; 51 - kere, Og det er den forcer cl: l'aeiring.

af

Detailler er der til Slut Familien —
det er mig, I Spidsen for min Ko-

taget; hvad

etaaet.

ne og mine Børre og hvem jeg el -

bar han, hvad han selv mener? —

lers underholder og opretholder ef -

Nej, for

ter Forgodtbefindende.

lytte, ogaaa Ill sig selv I Der

Hveid Barn opdager Verden
Stykke for Stykke; med Bly-

ant I 1-fanden opfinder del Skri-

r. ,1 , o„,

bare ikke og pil ved den Ting. Der
findes ikke et være Skygge af Me -

stematisk over Hjerleregionen for

dagelse al Læsekunsten, Individets

ning 1 at tænke mare over den. Vo -

Tonen nar Igennem. Den der yd-

sjælelige Revolution. En Klat Mo-

re Handlinger er vi da heldigvis

myg lægger ømt til . . . siger den

dellervoks, formet al Barneheand

selv Herrer over. Vore Evner, nu

vise Digler!

til

'hemmelig-

Ræsonnement, den Alvideriee ufor

vægelsen fremad og opad, Løftnin-

hedsfulde og eneelaaende Mysteriir

gribelfge Mening. Den Udvalgtes

gen ud over Nuet,

der i mange Tilfælde farer ill mono-

ophøjede Tale. I elle Fag eg i alle

kondisti, Ikke at al alle er lige,
hverken lIge store eller lige smaa,

efter Kredsene Størrelse og Sam-

Mori

ikke kan følge Trop med de an-

og i alle Aldre — ,lige fra del rejser

mensætning, men bestandig med

og frugtbærende, mere individuelt

dre, nirsien altid kommer i lide

. sig og gear og etaer pari et Ben

den samme brovtende Ubegribelig-

mit end all andet, jeg *game rum-

Klasse.

med en Mine, der
nu kommer det andet

nok skal overbe-

vise om, at dette er den mest op-

1er

Mumie. Materialet bar vi.

'

Fodringen, som ilet skor-

Og nægtes kan dat jo desværre

sigtvækkende al all

fineringen!

em lytter. begærligt.

5 511 e uilsi

er gære+ tilbage til den lang-

oeinme Udvikling. Verl - den foreercrle li ndring gik iler for mange dl. oc mit Svine et% gige for
iidi Overskud. Nu mna jeg bemærke, at mit Svinehold ligger
Irma ea. 200 Sikr. Paft mindre
Ejendomme med mindre Svine-

voksnes, sine egne eller andres,

mullejort. Frernekrichet leve -- lad

medfødte Følelse al I visse Forhold

er um at sige organisk

mere og mere til

ikke

Fremekridlet? — en Arv gennem

forbundet

beskedent Menneske — hvad han

Grisene er scuiden fodret., af. de

ogsaa virkelig er. Men ogsaa heir

knap gider rrjst, sig For al, æde,

ved I ein

Til yderligere 13tgrundelgp. af

Løndom,

Fremskridtet? — profaneret, !mllediget, gjort nyttigt al Tusinder af ego-

Og dog lever det, dog er det

Egenskab, sin Særevne i Kim; Vis-

re~leigierisvin vil jag Nænt •tg't ~eget Bri euleat i _Nar. :TF
Ill- eitien I. .Inntear leveret 3. 1,

heden om den er den Inderste (lød

Del ytrer sig blot anderledes end

I hans Væsen, Trøstellden ovalt for

paastaaet og slet Ikke der, hvor Agi -

ham, ulmende-dybt nede under Be-

tatoren har gjort sig

skedenhedens dæmpende Askelag,

Kan e. i komme dertil,

af 90pCh.

boldt tangen paa Bunden at Selver-

eaar i este 1:1asee, man det. hjem -

kendelsens fundamentale

lige Martret velloinne elenge de

murede Arne. Hos Barnet derimod,

pf:t., eg de er en yderligere

Barnet saavel I Alaer

anafreint cid engelske,' Marked de ikke - fordrer
endnu mindre Svin:

dels hemmelige, lovbundne, men

ling, den Primitive, Naive aller Ud-

L

L.

laer Funken til at Nette op I høje
Flammer, i selvforherligelse,. I Pral.

For meget forlangt
Fænomenet er velkendt, og anPigen.: f‘i . en

Viktualiefiegref.-

skjulte

anede, den Erkeridelleelrese .— hos

en tantashsk, ustadig Blæst, der

ser' tor saavidt ikke noget Fænomen,
men alligevel er det at betydelig
interesse. VI

Vresen, mindet

usporlige Fjed, mindst har fattet

i Udvik-

ham fyger gennem Hjernens Esse

Opgave at

har fornemmet dets lette, naeten

Nedmeetelse er Vægtgraefisen
anneleteutig

dets

mindst kender

og solidt-

COM

til

paavise det. Hen er just den, der

Resten i Iste.

I

Veje,

aldrig har følt dets

Midler og aldrig vil begribe dels

Men hvorfor tier han da Ikke?

at tle, lytte og lortede sig pas; Ev -

rar pakket ind, den vi flid -i

alle del. Det giver sig bare forskel-

bringelsers Art, men Kunsten skulde

lige Udslag, er mer eller nimdre

han vel mene, at han nok forataar

ds-ovre

mig

rkersieeier

end .ileg

faer
. re

"lbjeller. Tri,si Dein, h ot 11r,
alteeer, rum r
lige

&an

lian bar været. har

længe :om f/e, sna feer

tran dæm

heller ikke stor eire

deres Portireifer.

Og jul den er den retter den

af-

gørende.
Thl ligesom der utmedsigallg gives utalte Millioner, de: Eille og
at

kunne andet — smilede& er det og .

Mening, der er brevet over Tilkendegivelse paa sædvanlig Vla
Uhert eg uset al de andre lever
den og virker I Kraft al iln Renhed
og sin indre Styrke, sin Uselviskhed.
Neer al Løgn, Falaktieri

og Hum-

bug, eller gentegne Foras( paa

at

fare sig selv og Verden bag- Lyset,
'ynker sammen eg ynkeligt alsbe•
hvem var ses Dernalirei, der

aflivede del hele Gøgl?

der

ikke lader sig narre, — hine

stille og beakedne, der tog Tildiageleen Ind III deres Hjerte og be-

;rod puma det Papir, hvori Peelsen

epti,

Derfor lever der en Mening, der
aldrig høres.

dømte den, uden Ord og uden &ma-

tiker eller Digter, alt eller eine frem -

Gammel !'yta mk
rjeiner, Iivnrfnr F,r kit

Milhoner, da Tave«

nen III at nære Tillid tit sin egen

taget — omenel vi vil vove at paa-

Grellest kommer det til Ordre hos

det at vide. Døder ejer Vidden de

Grokraft i Tavshed !
: Endogeaa Kunsten vover han at

udtalt, tor at bruge et Leegeuatryk.

udrustede, Ill hams Time kammer.

Just denne tavse Mening, Livet,

ville definere. Han kalder elg Kri-

Trøsterled •

just

regest

Hall kan Ikke. Hen mangler Evnen,
den største al alle Evner : Evnen til

meder dit overall og

:elsen af den gode . Ilisteerie, som

Derfor lytter, tier eg venter
den stærkeste, den el Naturen

res,

Maal I

bos alle, ingen al os er famlet( und-

om hun ikke kunde faa Fortsæt-

De- :-

saa en Kendsgeruing, et de har en

sandt at det er Ill.

mit Standpunkt med de 7 'Man -

!.,,1

utrættede lever Idealuns uden

tiske øjemed.

al lian ejer sin

:1

støre vsleIgnende Skare.

tor den, det brøler det ud, men med

givelser. Man kalder ham el yderst

'let giver dog bedre, end ireenr

1111.

gens utvetydige Lys.

Tfllldiliitde

blot en'raabellg Deviere paa Tea-

en højst reel Hensigt tor ham selv,

Griseues Ftyl,

er ren Ifaripeni;

er I

se,

Nu

Mængden. EI Slagord, uden Mening

ligger den dybt og Indkapslet, er

der _hedder Villean•tli Solveldejiglik_

Aartueinder, hvis Betydning er glemt

bernes Banner, der bæres helt over

æra godt som usporlig tor lians Om-

dan dybt eg langt Indlirte Sonde,

Og den kommer aelv om ingen leer

det selv om. 1:vorden.

at være en Udvalgt os aldrig! Den

med Selvop holdelseschiften. Hos

nok mere Omsætning til. Men

jo det jeg altid har sagt. Diskuslon-

1 Virkeligheden lorlader denne

den stille deretemperamentedæmpede

Alligevel tør jeg sige: Vært *arp

selvfølgelig, det er

overflødig — eller I hvert Fald u-

ni?

ag passer

det hele, skid der vel

linder 5, 1 Magelighedeineunin

bekræftet her —

sjeelsryeteride Indbildninger om Ge-

iroc1„eg hvor Manden selv gaer

ede oei red

Den

hvem har ikke været ude for den

Jeg her feersøgt begge Mander,

men

elc

særegent, ætere bærekraftigt

mer I mit Vaden, — eg liere kun

hed i TlIkendegiveleen.

Sporgsmaal: Er der ikke mere

se, thi da rammer vi pæn det

de rigtige Svin? Ja, sge

al vi alle rummer dat I ea, lam er •

rlende decerende eller Idealiseret

Jette tror ikke paa, at Nedskæ-

n ststar vi nu selv for at

det gror I Er-

være imponeret at sine egne Evner

k forende med liensyit til Kva-

te Sted, nemlig Pengepure- eg diet skal snart virke.

fithe

Hjalp. Det sande Frenielerldt, Be-

og Færdigheder paa • alle Omraader

deeten.

..Preidorsliel mellem Iste og. 2den

er ikke Tanke ; Nedrul:

Sealedes lyder deri eikre Mands

lige rene, ude, hejelndede, gemen*,

"est vi bliver' slaaet, ud af Kanada

bar der være en stern:

flamme for

ikke nek at

heroiske eller latterlige. Nej, men

don em, at Flæsket er for fedt,

2.
1
«,V:+igten vit hjælpe, men

5111118.

Det er

en Ide, skælve, mas, hindre. Følelse

me-

iling) Jeg skulle bede fra l'euren,

og ikke kan holde Stillingen som

skopet mas flyttes varsomt og sy-

ve- og Tegnekunsten, en Epoke;

areeret og lavet til: agilatori5k,

elende Svin, er jo ingen

D. B. C. i Lon-

lyttes længe og inderligt, og Steto-

varer. Hvem har ikke set et Barn

det sk'al blive

Nu Lommer de nit-muterende

skel

Intet kan være mere ligetil. Kom

længere Fodringstid vil jeg kun

"1..eiei. e:fele:dl:est:et, — men er del

Only:ming« fra

han mangler Evnen til at

nu -

13evee,gelse

r Igeig I, '?

hele

Bov'.

han eilv siger?

Leg, i Handel og politik, I Kirkeliv

eaa ai. de Stakler ildee kan an -

feer de ikke. At

Men forstaar Menden i det

Allabetets Tilegnelse er en Nyop-

I e: lige num sætLes Snenagri-

sove,

i Binder lom

og I Kunst. Forskelligt Farvet,

egge ind, og s'e.re fodres 'der los,

det, elei rein og

gRavel

mane Forestillinger om Udvalgthed

livoral 2. kom i 2den btlasse

Nu er- &i:. " vist ingen Grund til

og

luller Vished om at blive mister-

ske end ikke vover at betro

S[.~111##~
4il. '

korder med %risyn til, i hver

stater. Sygdomme at ganske anden

Resten, Drivirterne

og Egene!t, saa længe Uoplystheden

følgende heseveerdige .1 ri i tæt a f

terne en vis lel; fil at sx.em Ilc.

er Island til pita Nethinden et kon-

Idiotierne,

særlig Individuel Foreteelse, noget

Yilerlijg.!. re. til Gunst for den

Men

Der er blandt. Sginejergelueen-

og saa

andre Ord arge

eller en iniedee. trivelig Gris, der

E. farisæere Letheinbereee.

re , t

ved sin Samtids etage i /inti ope-

vf der bestiller noget, udretter no-

sOrn

reeleekenzier -eileeitt,•en srivsyg Gris

iler nen bringer „Anifelstdadet"

sig ind at han, aelv Lægs,

yderst Modest Operatør o; en ,ær-

og Blod og Nerver er

anføre, at alle Svineproducentnr

1' Klasses Svin

%Mil San"

deles elel Diegntetiker. Han aller

peg ft n 8 Uger nied etrk Fo-

.1 a 5 Maancders.

ham. Han in kontur' og

dan selv el Symptom. Bilder ben

Famille, Parti- og Meningshelder,

og

7

øgene

Serniundel endelig : dat er os, vor

Pubertetsalderens Opleveleer I Ked

denne Wadi vil blive populær?

len rigt

t!, eg. Hos nogle er Bedregrnget bll•

dens største. Billedhugger, ham selv.

'dl 10C4i

er

tvivlsomt, om del har intereeeeret

I første øjeblik et hytte for &debe-

dag til at fede videre Erre, Og

Nlen det

øjeblikket. Det

rally Hanligt — ara her han 'III

Svin og ihar da den rigtige-

Kritiker) Mener De ikke ogsaa, at

mærkeligt

Overflod dokumenteret sig lom 'en

ja, de er lidt forskellige, men det

klar til Leviebing.

Men han lommer i

nok hverken al hjælpe kriesten eller

at elaas indbyrd. om Raslen. Og

er jo ogsna derfor, der gives store

dring er de

saa ikke, at hen mangler Diniene

ge Stater, der højst kan komme til

steren selv en Forjættelse om Ver.

.1. 31.4.1.-

netter larege, rynele og elegrke

Han

del er et Per mægti -

et for andre ukendt Dyr, er for Me-

af, bliver de .pria -`disse

e e;

gør deri miserabel sem

sne er vi alle

penny,

og lange hen pari Efeergart
lit Far

hvor

neee-,:e åget ossexa.

Tilværelse, eller

at være pen. :Frelst; skal der.,~

e
Feris, • ' e--...
.,,f ei ".firr
! r ' Sletten eg. itor de

sig ud over

daglige

Vi oplader det oplevede

leekeninme dertil. at tæften:e, der

kr%

ger og Vilde, der ikke betyder an

DI. ‘Terdien,

vende, hos mudre kun forbigaaende,

ee ulykleremmende, at ilet. blev sat

(

usædvanligt

Indre eller ydre Ari, en Begiven-

en Vceeensoplevefse,

' -enkeilee: -Yeannetiseetee: liredge F. f

Besvar.

Nier der nu og da, !ør eller se-

Liv hænder os noget

,-.„-I. Gang uden at være nrilentligt

„e
g■.-e.e. ii.dee Ggad • utrygge 1 l'a -

Indrettet og Inddelt, at det aldeles

en Ud -

flere, hyppigt eller sjældent, I vort

af

sfee Ar-

Det hun-

som

lerek; vi umea tg.'

fundet er da heldigvis saa viselig

visse et Livets

sig

Menneskeheden bestaar korl eg godt

nejrielgeleel i "eyen, ry, eein 1.),I ...:•
pee. e ilig ie ile..
. :perrikiet Ira:. a
rte
gi var .mege iilie'digi, v,ir ih., eg;see

{1ftmlz‘gt.

tale

valgt.

hed i vor

.,....overgeejet. ,,
-Ig

bliver dhlancerede, simpelthen.

by'
eke elg selv! - Jet:

Menneskeheden, Verden og Sam-

delse og Menneskets medfødte

a;ibirede, fle ,,Fichliie,_.
hiv I bil 7-80:111
..'..i.ii,-..- -.14■,.:-• - - 1,-wrhi!ii, "ralle',
klir rir

cicr

dende om Evnen til Selverken-

k. Merrig

de

ding. De smaa, det er de andre, de,

Fortalleren skriver i Nation:IHT.

jIIjgs

grteredr ", d. v..5.: skIltfede juls:. ,einte og passende lieialt Arbejde :il alle, der. mel 1..-::. si z, og den

:fil:.. - ., i:rki,

Refleksioner, ikke sandt. som den
Udvalgte besvarer I en Ideer:dere:1-

lle!, blot ud Ira lieder Sinds Visdom
og Evne til at skeldne mellem godt

sig pule det

Cr

ham umulig et ud-

holde Tanken om, et nogen skulde

den alvidende, d. v, s. den, der ved

tro han ikke videle, hvad hen selv

mest om andre og mindst om sig

break:eniges sig med. Han &kel nok

:ile. Karakteriak for ham og hans

Fortælle es, hvad den ar I Han er

Art

han altid er udvalgt til

Ojebilekets Mand og taler derior

noget større, noget højere, betyde-

naturligvis om Kunsten i øjeblikket.

tigere — end hvad? Hvordan mon

Kunsten — dette det videre* Om-

Udvalget af alle de eSnrea„ fordi-

rude for Menneskehedens

og onde
Disse Lives! og Samfundets

sen-

de store, Skiebnereee uenig:ede og,
usaarlige Overbringer

fra Slægt ti

Slægt, Fremskridtets tan:modige.
tavse. stolte og stærke B 'tete, der
I Tillid skrider frem, heftende Lieedt
højt over Far og Nu, over Selv og

er, at

tusind-

gas? Dumme Spergsmael, ørkeeløse • airige og evige femten efter at ncl-

Næste!
X *nitte .12o e rock,

inde sig over !'e sete:- reuger, tor
Pal man /vinge
at gæste vor fk. Om denne nye,
garnet tit at spise? I Fee. tie i n, skriver .SeJtsjiellanda
- —
Fol'ccfr ad'
Skal mini tvinge Beredt til at
se a' Slags Miet, selv om det
med Arme, Ban og
e' 'ttler
.'ende 'linen?
'a, det Spermaen har vist de
!reet* Mødre overvejet adakilliee
neftge, og rnangtøldtge Flintre har
sikkert med faderlig Myndighed forlangt, at Barnat skulde spise, hvad
der blev set for det.
Nu menes der imidlertid, at det
kan skade Barnets Sundhed--at blive
tvunget til at spise det, der er det
imod. Vi spørger en kendt Lne
om hans Mening om Sagen. Svaret lyder:
— Man skal aldrig tvinge nogen
til at spise Føde, der • er vedkommende imod, og navnlig ikke Børn.
Men selvfølgelig kno man gere Forsøg paa eiterhaanden at vænne dem
til de hastemte Retter. Naturligvis
skel nirm Ikke overtale Barnet til
Straks at spise en større Portion,
min blot prøve sig frem med en
lille Smule, for at vise sin gode
Vilje.
Det gamle Ord,: „Barnet skal spise
hvad der sættes pas Bordet", bør
derfor ændres til: ,,Barnet skal i n1
Fald smage paa det, der kommer
paa Bo:det, men kun stille sin Sult
med der, der smager det°. Hermed
:Mines selvfølgelig ikke Lækkerier
og den Slam, luen sund, fornuftig
.og velatpaesst Føde.
• Hvis nu Husmoderen vil indvende,
at det er umuligt i en stor Famille
.• et tage Hensyn 111 den enkeltes
Smag, at der hverken er Tid eller
Read til at lave særskilt Med for
den enkelte, saft kan dertil bemærkes, at det ikke behøver. at være
nogen særlig Uløjlighed, hvis der
dot til der; almindeligt veltillavede
idela mad o saa bliver serveret
d,
e
:Æg og Mælk — eller at det i hvert
'Fald forefinde,. Dette er nemlig
Spiser, som de fleste Børn holder
. Børn elsker gerne Frugt og alle
Ode sager — det er ligefrem Nauru], der kraver det —, og saa kan
det Ikke nytte at tvinge dam til at
flise Grenkanl eller gule Ærter.
— Det lærer de nok at holde af,
mar de bliver voksne.
End ikke større Børn hør man
tvinge, hvis man mærker, al Maden
for Alvor er dem imod: det vil kunne
bringe Ferstyrrelte I ,`,laven og be-10rdre adskillige Uregelinæssighecter.
— Men gør ikke Frokosten altfor
'solid, siger !.rigen, thi det kan være
-Cr:inden til den modstræbende Madsaaledes at Børnene ligefrem
Ikke gider spise andet end hvad de
.,lear Lyst til. — Men for Resten,
tirtutter Lægen, den Moder, der tid.3igt Irerar sine Børn til Orden i alle

-Maader, ogsaa med Hensyn til be•
stemt* Tider for Spisningen, vil sjel-

t.dent blive nødt til at anvende Tvang
.overfor dem. Børnenes friske Anog de
!igler, deres gode Appetit
mle Tallerkener — skal nøk rille

fe

ende, at hun som den kloge Opdragørsks kun giver Børnene del,
e har godt at -- d. v. s. det, de
n lide.
Fru D id i.

—o—
Dansekursus.
For nogen] 'Ild siden' bebudede
, Gadstrup sin Ankomst ril Allinge
m Lever I Plastik og moderne
ns,. Vi kender Hr. Gadstrup fra
som en habil Danser. Ogsea
k. Agnes Julian, der i Dag editerer sit Komme, vil være kendt
11 tidliges Aars Kursus.
.:Saluticitg vover en ny Danselaner-

-)kIS■G A15/47
Jr(

Gartner Jensen. T.

.,Frk. Mein% Afdeneningsbel pas 1
Pødvig Kro Islev en abentrit Sal ces.
Det var forbløffende ar se den Faer
dighed paa Dausens og dels paa
Preetreens Onitairatte, Frøken Hem
har kunnet bibringe 11,nnene paa samt ISegonleknalele irnbetales.
den iottirddsvls korte Tid. nuisGartner Jensen,
ningen blev udfort med en Ymte
!if. Finit" 41.
og Perseion, der tog stærkt Applaus
hos 1ns:cm:rim.
Selv de mindste dansede moderne One Step og Es,:‹ Trut med en' i de ny auereseretle Danse begynRutine, saa nisø manne forbavses.
der paa Hote' .,Ailinee• Onsdag d.
Frøken Hein kommer til rovere
Aar igen — og hun vil tin sikkert 2. Maj.
Revn Kl. 4. — Voksne Kl. 8.
faa en stor Tilslutning bande ril
voksne og Rafn.'
Agnes Jensen.

Min Danseundervisning

k1kG AS,r4

Aidh)

og illoffislerb

Xonfirmationen.
Vi an'l, faer

te prima hla.r Matroshabitter, æ
Stortrøjer i 2 Kvaliteter, bløde Hatte, seerte
kulørte,
Færdige uldne kulørte Kjoler. Hvide Vollkjole
blaa

En Del nye Cos- gi- coat og kulørte Kleadestrakk
dr hjemkomne i disse Dage.
Pip VOTP

Magåsin du Nords Udsalg
Gudstjeneste og Moder
Sandager] den I I. Marts.
Allinge Kirke Kl. 10. Sltr. 9,30
Ols Kirke Kl. 2.

Allinge Menighadslintin 1(1. 6.
Bogholder Rasmussen Inter.

En flink Pige
og en yngre Karl, der vil deltage
Malkning, kan faa Nids iste Mej

Stellegaard;
Rutsker. Tlf. 24.
6--7 Personers •

Bil udlejes
til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32,

Gnmillophollplinfer
i de sidste Nyheder er hjemkommet.

Sandvig Beghaadel.
E. Abrahamsen, TI. 55.

Klemensker
r
udlejes til enhSrer

ved Victor Planck.
En Gylter, iler huer midt i
Marts, er til Salg paa

Hotel Hammershus.
En Fodermester
og en yngre Karl kan faa Plads
til 1. Maj.
Iintlegnnrd i Rø.

Hasle.

Marie Povlsen.
Tlf. Hasle 66.

En Pige,
fri for Malkning, 14-16 Aar, kan
fas Plads snaks eller til 1. Anill

- Johlistrup,

Klemensker.
Tit s 86.

En dygtig

Klemens
Bog- og Papirhandel
anbefaler sig med stort Udvalg i
- Papir- og Galanterivarer
Portemonreer, Knive. Fikse Fødselsdagsgaver i Messing og Stentøj.
— Billige Priser —
Tlf. nordre 43.

Stort Bal.
Ungdomsforening
afholder Medlemsbal Søndag den
Il. Marts Kl. 7,30 paa Christensens
Allinge-Sandvig Gymnastik•
Sal.
forening indbydes.
Fentudvalget.

Allinge- Sandvig

Fodermester
kan fra Maj af hin Plads pas

Smedegaard i Rø.
Hjælp til Malkning.

Halm er til Salg

Bestyrelsen,

•••••••••••••••
•
•

Riografen.
Søndag den I I. Mads Kl. 72 /e,

En Cowboy

fra Asfalten.
Stor amerikansk Film i 5 Akter,
Den berømte Skuespiller og Mimiker Cherie! Ray spiller Hovedrollen.
En al de mest fornøjelige amerikanske Film der er fremvist.

slant til Salg hos
Allinge.

En saa god som ny

Læsfjedervogn
3000 Pd. Bæreevne, er ril Snig ell.
Bytte med en mindre,
E. :111141Sell. 13 SivFcl.,
Olsker.

En Karl

eaint en 16-17 Aars Dreng kan
til 1. Maj fas Plads pas
Noirregnard i Rø.
Tlf. 33.

Altid det største og bedstsorterede Lager i færdigsy,A
Konfektion, gode Kvaliteter og
saavel til
billigste Priser
Drenge som voksne.
Lager af Klædevarer.
Klædninger sys efter Maal
og kan leveres i Løbet af 10
Dage. For solidt Arbejde og
god Pasning garanteres.
Stort Udvalg i Hatte, 1- luer,
Kasketter, Kravetøj, Manchet' -1.P.JT-S414:r---san;t,.....t--4i F--aget henhørende.
Køb altid Deres Arbejdstøj
hos mig, jeg har det største
Udvalg og stærkeste Varer til
de billigste Priser. Det bedste Sted, hvor De kan købe
Lærred, Bomuldstøj, Kjoletøj
og Sengeudstyr er hos mig,
dersom De vil købe noget, der
er godt.

erid ,fif anen
Vi har rigelig Lager ret;

Klidmelassefoder
Hvedeklid og Mais.
Alle Slags Foderflager
som sælges til laveste Dagspriser.

Nordlandets hodelshos.
Vi har liggende pas Lager;

åer emeeemeeeeeeel
Pæn ung Pige
kan til 1. Maj fan Plads pas

Bagergeard i Rutsker.

Et Par umalet' nye haandsyede

Fedtlæders Støvler

HOODEN1101100.

pr. kontant. — Tlf. Gudhjem 32.

Ungdomsforening.
afholder sin halvaarlige Generalforsamling Torsdag den 15. Marts
Kl. 7,30 paa Forsamlingshuset Hammershue,

‘4‘,NGD S/4, .t415,-Gf\
NO111)

Hasle.

Mit fotografiske
Atelier bringes i
velvillig Erindring.
Billeder forstørres smukt og billigt, omen aller
Indsendt
Billeder Indrammes. Spejle leveren eller Bestilling
og Ira Lager. Ny
hjemkomne Tapeter billigst. Altid bedste Fernis.

Tlf. nordre 43.

Skomager N. Soong,

ra Uge til Uge

Tidl. Kartofler
og Chalotter købes t,1 Levering
aftakl.

Olsker
Sogns statsanerkendte Sygekasse
optager til enhver Tid nye Medlemmer ved Henvendelse til en af Bestyrelsens Medlemmer, der for Tiden er !stigende:
K. A, Mogensen Rovang.
•
Jens Hansen 2. Pc.
tor 1. Kreds. bl. C, Jensen Skovsh.
— 2. — Sihg. T. Sonne, Bølgen
— 3. — Viggo Kjølier, Pllegaard
— 4. — Fisker Olal Olsen, Tein
5. — K. A. Mogensen.

Ajle-Tønder.
Forhør Dem om Prisen i

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

8 Stk. 2" Ajlepumper
do.
2 - 21:2
do.
1 - 3"
og Rør som passer dertil, sælges
til meget nedsatte Priser.

Nordlandets Bandeishus
En Grammofon
:ned Plader er ril Salg eller Bytte
med en Cykle. Et Per Skaftestøvler sælges.
Jonna SCI14011, Tlf. Kl. n 26.

Olsker Afholdsforening
afholder

Stiftelsesfest
I Forsamlingshuset Lørdag d. 17.
ds, Kl. 7 med Foredrag og Lysbilleder al Lærer Petersen, Aakirktby,

Entree 40 Øre, Børn 20 Øre.
Kaffe og Kagesalg forefindes,
Nye Medlemmer optages.

Bestyrelsen.

Danseundervisomg
lJeLyilder Tirsdag ,;(3 13 le Mø
pda I lure! „A dinere".
Børn Kl. 5, Voksne Kl. 8.

Ballet - Plastilt,
Sidste inir tierne aut. i i

., .

J. Hein
thfint. Danselaerut
Ilddentiet reg ant.efslet Af kat. B

danser Chr. Christensen.
lirdmeldllser aictellagr.r A ,I.,
EID;41 !del..
Køreplan

Rønne-Alhr:ge.

Søgnedage,
Fra Rømme
- Nyker
- Klemenker
Tein
Allinge
Sandvig

8,25 2,00 6,10
8,12 2.19 6,29
8,5", 236 iiv46
9,11 2,52 7,02
9,211 3.09 7,19
9 37 3.22 7,32
9,45 3,30 7,40

t) Løber kun Onsdag og

Sandvig—Ramme
tt
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

1 20 10.00 4 20.4, 00
1,30 10,08 4 28 {1.48'
1,42 10,18 4.39 8,19
2,0010.34 4,56 tt 36
2 20 10,53 5.16 8.56
2,36 11,05 5,30 9,10
1,0011,255,50 9 30

oe Lørdag.
-1.) Løber kun
tt) Løber ikke Crin.i..g eg Lerdeg.

Søn- og Helligdaxe
Risne—Sandvie
8,45 12,35
Fra Rønne
9,02 12 52
- Nyker
• Klemensker 9,15 1,05
9,30 1,20
Rø
1,33
, 9,43
TCIA
1,43
9,53
Allinge
Sandvig 10,00 1,50
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Ro
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

10,25 6,00
10,32 6.07
10,41 6,16
10,55 6,30
11,11 6,46
11,21 6.50
11,40 7,15

7,40
7,57
8 10

8,25
8,38
8,48
8,55
9,15
9,22
9,31
9,45

10,01
10,11
10,30

Ordet er frit !
Vi ger vore mange Lasere i By og
pas Land opmærksom paa, at enhver kan
lila optaget Artikler og 'udhug OM Enmat
el almen interesse i ,Nord-Bornholms

Ugeblad'.
Malingen» er kurr,'at det eksroe se
holdt i en sømmelig form o,.; indeufo{
rimelige Grønt«, samt al ludvendere-- til . •
Underretning for Redaktionen — opgivet
Navn og Adresse. ligeledes inz)dtager
Redaktionen gerne Meddelelser om seadanne Ting og Forhold, som egner sig •
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder heade Byen og Landet,..og dat ar en 8,8v1eige, ar Redektionae
altid vil iagttage den 5u-ringeste taisk rgt.
don med Hensyn til sin. Kilder.
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BORNA er bedst og billigst

f Pension

r1~2~-lrr-579U/S74311■

•

Alle Menneslier,

60111i1OiLlegOidhii margarine,
m

behandles ogY,opbevares, vil geneke uvil
forlange dette hejfine Produkt til eine Maal- Alio? Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

,„

:„$,)i- nholms Vegetabil Margarine.

åengettdditti
_kv6e.r
naar .9e ke6er de 6edsfe Vare"
VI toror kuu solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima Fjer bg Dun til billigste Dagspris.
Dynur syes og stoppes gratis.

Itorbtaitbet

11

3)12RNA giver lækkert Smørrebrød.

Prisen paa Kul og Koks
fra Lager er indtil videre :

pr. hi 4.50
Prima Derbyshlre Kul
do. Nøddekul - 4,00
engelske Koks
- 3.50
5.Maakul
- 2,75

4tflittge Mol nid Sk. $robsiftfurretning

BORNA er god!
— -•„,QTAGE
t`

samt

=,grovere
r1\
som

1.1,■#■JTE
''.
hi"
short

tklere

■Bedst

k og
billigt

1

, Billige

Priser.

Pensionen hed „Salstrejf",men
vi- døbte Navnet om til „Regnskyl", efter at. have været . bnre
een Dag indenfor Pensionens
kolde Mure; dels _lød der. bprindellge Navn filtrat' anmassende;
dels var Dalen, hvor vi boede,
næsten altid overdækket. af morke Skyer, der med halstarrig Ved..
forblev fasthrengende.
Bjergtoppene_ paa litær Side af
Dalen., og endelig — mange af
de unge Piger fældede virkelig
Tanrer al Hjemve.
Det var ikke nogen særlig opmuntrende Pension, at være i,
koid og trist, soen den var -- Pensioner er nu sjældent apinunt rende , vil De nmaske sige, — ran,
jeg har nu kendt nogle, der var
for livlige, som f. Eks. — -- Nej,
01:10 skid ikke inevne Navne. —
Men dat var Pension „Solstrejf", vi lamt fra: del. var i
nim det hmr jeg, glemt,
Aaret
og det. hetyder liMer ikke van
meget. • Prensinnen findes endnu,
og Bjergene kaster• stadig deres
mørke Skygger over den og over
Dalen. — Det var .e,t
for unge D
ikrwolm: d ,rs I:. der Silk11. stad
2,1 Iid:r 11--P1`•("1/VI:1111;
men fremgik intal al onskulig,
kaarIndl, naar man furs, havde
invagt Fruens,. Morgenkaffe bare
urt Gang. 'den serveredes uden
Sukker i Kopper :uden Hank og
oden eoget, al. spise til.
Det meste 'I Pensionen var i
Grunden „ilden"
Fruen havde været en Skønhed 1 sine unge Dage, og dette
leunde hun desværre ikke glein
0"nend denne Forsynets herlige Gave ro:længst var forsviin&rt filing'. var kilo cl. svartt surl
Itaar oA cl Par stirrende sortie
Ojne; mellem dette, Harm og disse øjne, om man ,Icari udtrykke
sig (maledes; opholdt sig de,:vierre konitarif en ondskabsfuld Ih,vedpine, eller sem I11.1 cirer Stedets Aund hed.: "Ferien Lait Mi;_rraine", Dette hvlskeit.r.
daglig ned over Korrli•Lrerne,
liVoreffee Pensionærer-de forSigtig: listede videre, angst for ved
en ubetimelig. Støj at opvtekke
hendes Mishag.
liun gik altid klædt i noget
ubestemmeligt storternet, sort og
Mildt, øg listede rundt. paa biode. Toller,Aorn gjort-e, fit, hun var
- over ELM, inden 1112111 :luede nol"
a get, mod dette var vi nu kammeratlig bieven edvarede id de
„gamle" remiemister Fra 'den har-ste Dag, ttlHerren i Huset var. „en god
Borger" I dette OMS vi-erste repulillkanske Betydning. En ,,grov.
Karl", belemret merl nogen intelligens. lklie særlig egnet rtn;
Dagligstuen, knap nok for Haven, litor lian illiragte
nrinr Min. Ikke prøvede :d
Mimre Verbernes Bøjning Ind I
vore tankeløse. Hjerner.
I Modsætning ill Eirrikenen, -som var
. den, der havle t- or strieine Sympati, haamci • lian nit. er , ncilsie.

Urin vil "torsion, hvilken „fredelig" :land (ler herskele i en soddan Pension med 20 unge Piger
af forskellige Natiunnliteter.
'Mærkeligt nok var de danske
og trenske unger Piger de livligste og de mest eventyrlysine
Nara — jeg 'ror nu, den mest
mære Sippernip var bleven evem
ryrlysten efter at have været her
i dette- .,Eedsoannolighedens
Drivhus" i blot ir. Maaneder. Vi
var alle fanatiske Tilhængere al
alt, hvad der hed "smig Sager";
rent bortset fra, ilt dette limniske
ikke er sne usædvanligt for duge
i iger, san var Grunden meget naturligt den, at Sakker var en sjælden Lakstis i Pensionens 11a-vho'dning.
Part den daglige Spadseretur gik
vi to og to i en lang snogen&
lirekke op gennem den lange sari,
yde Dal. Part Turen passerede
vi altid flere Konditorier, hvilke
vi: tilkastede forelskede Blikke i
Forbifarten. 1/et var kun, Tilar
enkelte begunstigede af ns fik Besøg rit Slægtninge, at vi fil: Lov
til at gaa ud i Byen; og da gik
Farten altid til det nærmeste
Konditori.
At gan ud alene, var arenke•
ligt, skønt jeg ikke kan indse.
lit ilke Farer der havde truet os
i dan lille Flække, hvor Befolkningen kun synes at bestaa
gamle halviblinde Frimurere, dit n
oldingagrige Skræddere, Sloglerd
og Gartnere og sari for Resten
gamle Kvinder og Børn. Det hele var et Alderdomshjem „en
gros". Imidlertid lukkedes Pensimlens Jerngitter præcis Klok.
ken 7 hver Aften; men — del blev
ikke fimset.,
En Aften var vl fireroere intime Veninder, samlede i Haven,
medens Tyskerne fik en sprek.'
Time. Vi var rædsom sultne.
Middagen havde for vistnok 10.
Gang i dan Milmed hest:mer tit

Fiona Tapeter
1 ti lip alktvti.men 1 man.,

nrdsttiril salt kod,
vi hav•
tit' den forstiller Vil righed, al, del'
talt imellem af en Fejltagelse
var en Neger blindet i Som sagt,
vi trængte ril noget Mad og til
" ten liver-ledes fan
Poden kun
eftertragtede latokalride Bunk
ker; sno mer og dog sin fjært].
San fik en af os en god 1dr:r.,
eller 'd et var nuaske Resultatel
af vor fælles Trang til noget spiseligt. Vi sneg os ned i Køkkener
og „laante" Pigernes Overtøj, faret være. ukendelige pari Gaden,
listede ud ni' "Fængslet" og i
strakt Lob ned til Bfitikken.
Med bankende 11jiertd" treerne
vi ind, ikke uden Grund, for da
vi korn ind i Butikken, San vi
først rigtig, hvor mærkelige vi
sal ud i det hamle Tøj, der sad
-meget underligt paa os. Damen
i Butikken salt ogsaa undersøgende pat. os; luen vi fik da den eftertragtede Chokolade. Da vi
skulde gaa, fik vi en alvorlig Forskrækkelse, idet vi troede rit se
„Herren i Huset", eller i det
mindste .hans grontfalmede
Shengkappe. — Heldigvis var det
kun Slagteren, der i Selskab med
en af Byens utallige Urmagere,
passerede forbi; og da der ikke
•
ras Stedet fandtes Kannibaler,
kan& vl Ikke afsindes nogen videre Interesse for-denne Mand.
\'i slap i goti Behold hjem med
det dyrebare Indkøb, sæt vi tyk.
salige salte til Livs nede i Haven, stolte aver den udførte Bedrift, men, (let man tilstags, ogRan med en lidt ,laserlig Sanivitlighed.
Men naar jeg senere hen I Livet har fadet en Plade Chokolade,
flag jeg altid tænke tilbage pair
Pension „Solstrejf" og dens Genvordigheder, der nu kun virker
scan smart Pudsigheder.
G, G.

r, Ir
Met:d e ha A5 vO e pr, 1.. ..
Laget et 1 Adi myge' vi,'
,
ilkele, 1.1.,1 PLI, Uld i I v.1. . •
-v,
saltdes ar der il •••,,r 1 •
:
..
•
,..
el købe st, res T.,
Sandvig )30;31ondel.
Abr.li.nu •rr.

KlemensIier

Sadelmagerfarretwl
nid-v(431er sig ud ti si .4 lid:..:1h4
L.,'ILLL
Seletøjer :n.te Sæt ar,
kellc Ugle t prI111:1 idi02't. •2. 1 ; 11 .s•

,ige Priser.
Cliaiselong:uer, S,,fne.r
Piske, Tornystre rig Kufferler
i smit Udvalg.
til Fager hentnvenue,
til moderate Pater.

L. Karlsen, Kleinensker.
Telelon nordre 20.
En Del Ludergrimer
udrælges uhm. ruwatt

NB.

Klemens

Vin- og Cigarforretning
anbefaler sig u.t i smit Udvalg

Vine og Spirituo5s. '
Cigarer. Cigaretter ag Tobak,
Stort Udtap; t fn,ic og harpe( Piber, alle løse Dele ril Plirer basta
paa Lager til billige Priser
Tif, 11222/112. 43,
fin dyethid

Fodermester
og en
part

akne

Karl søges tit I. Maj

Ihtriedtiv.gatirtl

5rIemensker
SkoføjsforrefnIng
finhtfdler Udsalg St godt Slei,toj.
Prima Træskostøvler og Ttrebundstøvler haves altid paa Lager.
Nye Bunde sættes i
Reparationer adføres smukt og
— Alt til billigste Piner.
ikr~11C4,
T.I. Kt. u. 47.
NB. Samme Sted kan en flink
D,eng komme i Lære.

Overretssagfører

i'ojesen Nofoed, Rorane
ffortetnegade 17.
Inkassation, Dokumentskrivniq
Tralles f Hasle On.cirtg•Formd.

En Pige,
flink og pealidelig, kan til I. Maj
laa Plads paa

Stenby Malle. Ro.
Et Parti prima

LYS
sælges for 65 Øre pr. P.

%Hinge Roioniat
tk! VroimitNrretaing.

XIdevarer
Klædninger, Stortrøjer,
Overfrakker, Huer og Hatte
fra 3 Kr. Mdoctretskjoner, Flipper,
Bandeslips.
Tobak, Cigarer, Cigaretter,
Alt Id billige Priser.

Nic. Kofoed,.
Klemensker Sr.

En Karl,
18-20 (ker, samt en 14- 16 Aars
Dren g kan Ina Plads tri L Maj
paa Kaggaard t Rutsker.
Samme Sted er en sort Hest,
6 Asr, 10 Kv. 4", god Enspænder,
ril Salg.

18pet.Superfosfat
og

37 NORDLANDF"5
MANDELSHUS
ALLINGE

Ktiligodning,

er nu paa Lager, o; ti udleverer
gerne de høsape

- Norillfidgis hodelstin

