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I Natten mumler de sorte Vande 
sin vinterkolde og etrade Sang, 
og Balgen gnyr 

mod de mørke Strande, 
og Brænding hvirvler 

med Sten og Tang, 
saa Natten fyldes 

at Brøl og Bragen — -
I Morgenkulde vi hilser Dagen, 
der lader lyse sin hvide Nåede 
paa Kvistens Valplads 

a! Skum og Traede, 

Men Solen stiger af fienne Have 
— og som et Minde 

vort Hjærte naar 
de kolde Morgeners gyldne Gave, 
den første hellige Dun af Varir. 
Se, Græsset grønnes 

bag sorte Hække, 
og Jorden drikker af Tøvendsbeekke 
sin sorte Sødme af 

Muld og Grøde, 
der dufte Martsdagens Gry inøde. 

Og Vinisen gear 
os af Minde — slagen 

den stolte Hersker vi otter se. 
1 kølig Skarphed belyser Dagen 
de sidste Driver af muldet Sne. 
Men vaargrent Græa 

under Sne sig skjuler, 
hvor F.iraarebække 

har gravet Huler. 
Og spirer løftes al alle Bede : — 
hvor Vintren viger, 

araer Vanren rede. 

Chr. Stuh-Jørgensen 

Livet 
i de dybe Have 

Forts. fra forr. Nr. 

.Ea Dag er som tusind Ane." 

Sem Holijeldsdyrene er 1,1pas- 
s.ele efter disse Regioners ringe 
Lut tryk, en Dyblia.sdyieee ure-
vene' egnede III at taale er Tryk, 
der paa de store Dybder kan be- 
løbe sig til flere Hundrede Atmos-
færer — et Tryk saa mægtigt at 
det, hvis det virkede ensidigt, vilde 
trykke et Menneskelegeme sne 
lindt og tyndt som det fineds Sil-
kepapir. Vel derfor er Dybheysti-
seenes Skelet og Muskler at en 
mærkelig blød, næsten geleagtig 
Beskaffenhed. 

Men det uhyre Tryk er ikke 
den eneste Ejendommelighed 
Dybhavsdyrenes Livsvilkaar. De 
lever i en Verden, hvorom man i 
Sandhed kunde sige: ,En Dag er 
som tusind Aar, og inaind Aar 
e-en ren Dan — thi I disse Til-
smiler af .Meter dybe Vandlag 
hersker der Ingen Vekslen al Aars-
lider og Temperatur. Altid er denne 

lav, kun et Par huder eller lidt 
dia under, Og altid er der Ro I 
disse Vandmasser, hvor end ikke 
den sveeesle Undre vandsdønning 
neer ned og bringer Bud om de 
Orkaner, der sætter Overfladen i 
Oprør .  

Som een tang, stille Dag hen- 
glider Livet 	eller rettere som 
een eneste Nat; thi næst efter de 
vældige Tryk er der Intet, der I 

den Grad pasvirker og præger 
Dybvandsdyrene, som del Mørke, 
hvori de mas henleve deres Liv. 
Delle Mørke begynder, hvor Sol-
strealernes Nedtrængen i Vand-
masserne ophører, og ligger end 
Lysgriensen dybere, end mart Ind-

til for fes Aar siden antog, saa er 
det dog sikkert, at der ruger el 
evigt og uforanderligt Mørke over 
langt den største Del af Oceaner-
nes Dyb. Eiler tidligere Eksped -
boners Erfaringer antog man ind-
til for kort Tid siden, at Lyseerem 
sen laa mellem 350-400 Meler 
under Overfladen; nu er det gen-
nem den norske „Michael Sera,- 
Ekspedition godtgjort, at den I det 
mindste 1 de milene varme og 
klare Havstrøg omkring Vendekred-
sene man sættes adskilligt dybere 
— om det end ikke er alle Dele 
a! Sollyset, der trænger lige langt 
ned. Fotografiplader, der r el luk-
ket, lystæt Apparat sænkedes  til 
500 Meters Dybde og ved en sind-
rig Mekanisme blev eksponerede 
der, paavirkedes af Lyaetraalerne; 
— dog manglede de rede Straaler, 
der betinger de grønne Planters 
(Algernes) Trivsel. Mere overra-
skende var det, al Fotografiplader, 
der var sænkede helt ned til 1000 
Mele. s Dybde, blev sværlede af 
Sollyset. Først ved et nyt Forsøg 
med Eksponering endnu dybere 
blev Lyngrænsen overskredet. 

Om vi end nu, ud fra dis e 

nyeste Iagttagelser, mas sætte Lys-
grænsen dybere end før antaget, 
— hvad der ligger under dem e 
forholdsvis fire G ænse er absolut 
Ragnaroksmørke — eller vilde væ-
re det, hvis fkke andre Kilder end 
Solen her gjorde sig gældende. 

Dø selvlysende Fisk. 

. 	Og her møder vi da der store 
Under i Oceandybet — dets mang-
foldige, fantastisk selvlysende Dy-
reformer. Det er ikke blandt Fi. 
skene alene, at Lysorganer er 
udviklede til en Fuldkommenhed 
og i en Ferverigdorn som hos in-
gen af Landjordens lysende Dyr 
— Ildfluerne, St. Hans Ormene 

osv. — nej, der eksisterer sari 
godt som ikke den større Dyre-
gruppe I Oceanet, uden al flere 
eller færre Medlemmer indenfor 
den har Evne til at lyse. Dog kan 
man vistnok sige, at „Belysnfnes-
tekniken" naar sin Kulmination I 
Udvikling og i Anveridelseernaecle 
hos Fiskene. 

At der, hvor_Solstrealerne om- 
alder laber sig I Dybels '_Mørke, 
maa eksistere andre Lyskilder, 
!remgear pas Forheand af Synsor- 
ganernes Udvikling'- hos.  Dybhavs-
fiskene. Levede de i er evig) Mør- 
ke, vilde deres øjne være betyd- 
ningsløse og vilde,lothengst være 
forsvundne eller kun at spore som 
svage Rester, men forholdsvis fas 
Dybhavsfisk er blindejog:„Iangt 
diet største Del ',har veludviklede 
eller patfaldende.,store øjne, hvis 
indre Bygning viser megen Lighed 

med Uglens og andre Skumrings-
og Natdyrs øjne, d. v. s. er ud-
viklede saaledes, at de»eplanger 
det mest mulige al det sparsomme 
Lys, men til Gengæld kun giver 
et lidet skarpt Spejlbillede af Om-
verdenen. 

Lysorganernes Udvikling og 
uppernie hus de forskellige For-

mer af Dybhavsfisk er rigt og 
mangfoldigt varierede. Hos nogle 
Indrammer de som lange Lysbal-
ter og Linjer Legemets Sider og 
Ryg, minderade om en Række op-
lyste Kahytsruder langs en Dam-
pers Skrog. Hos andre sidder de 
foran pas Hovedet og kaster Skæ-
ret Iremelter, som en Undervands-
baade elektriske Lyskaster. Hos en 
enkelt — „Lygteflskene — rykker 
,Pæren" endog helt ud paa Snu-
despidsen og bæres som en Lam-
pe loran Pisken. 

Fisken tiender og slukker 
sin Lygte efter egen Vilje. 

Lige saa mangfoldig Lynredska-
bernes Gruppering er, lige saa 
forskellig er deres Udvikling i 
Henseende ih Teknik og Konstruk-
tion. De kan træffes I alle Grader 
— fra et simpelt Hudkirtelvæv, der 
udskiller en slimet lysende Masse, 
Id Organer, der saa akellende 

øjne, at de tidligere olev an-
tagne derfor — skønt deres Vir-
kernaade jo er den helt modsatte: 
ikke at opfange og indsande, men 
tværtimod at udelt:gale Lys. Deres 
klare, gerinernaiglige Linser kan 
Inderne være omsluttede af et sort 
Piernentlug, der virker som en 
Reflektor, og denne Blrendlanlerne 
kan v ed særlige Nervetriade være 
saaledes forbundet med Fisker s 
c,eitrale Nervesystem, al den kan 
Isendes eller slukkes eller Fiskere 
egen Vilje — sum de elektriske 
Pærer i vore Stuer. 

At det virkelig er Lysredskaber, 
viser Imidlertid ikke blot deres 
Bygning, sammenlignet med de 
Organer, vi at Selvsyn kender og 
har undersøgt at lysende Dyr pas 
Landjorden, men det fremgear til 
Overflod deral, at man I enkelle 
Tilfælde har været saa heldig at 
fa* lysende Dybhavsdyr halet op 1 
endnu levende Tilstand, saa at 

man har kunnet, lade dem svømme 
om i Akvarier i mørke Rum, hvor 
man da i Ro og Mag kunde nyde 
deres Illuminations Pragt, 

Lysredskaberne
Betydning. 

Et stort Sperigsmaal bliver nu 
tilbage: Hvilken Betydriine har 
egentlig disse Lynredskaber? 

At'fle I sandorme Tilfælde, hvor 
de Bidder pna Hovedet, tæl ved 
øjnene eller ude paa Snudespidsen, 
kan gøre udmærket Nytte som 
Lyskastere, ved hvis Hjælp Byttet 
opsøges, er utvivlsomt. Men mere 
gaadeluld bliver deres Belydning 
hos de mange Fisk, der har dem 
anbragt langs Kroppens og Halens 
Sider eller endog paa Bugen eller  

pas Finnestrealerne. Muligvis er 
de Lokkemidler, der tiltrækker en 
hungrig Rival, — men da gælder 
det unægtelig for den lokkende 
Part om i Tide at kunne blænde 
eller slukke sit Lys, at Ikke den 
selv skal gas I Rivalen' Gab. 

At der dernede mellem Dybels 
Beboere raser cif skarp Konkurren-
ce og en blodig Kamp for Tilvæ-
relsen fremgear tilstrækkelig tyde-
ligt al deres hele Bygning: De 
lange spidse og krumbøjede Fang-
lænder, der kan virke som en Ru-
se og klappes tilbage som Knivs-
bladet I Skeden, ruter Munden 
skal lukkes — det mægtige Gab 
og udvidelige Svælg og Bugpartl 
hos mange Dybhavshak, — de 
lange Føletriade — — alt vidner 
om, at deres Bærere er forslugne 
Røvere, Iler gør Livet I høj Grad 
usikkert paa disse rolige, at ydre 
Forhold sen upeavirkelige Dybder. 
At Lysredskaberne eseller en vie-
lse Rolle I denne bestandige Krig 
af alle mod alle, er derfor natur-
ligt. 

Befrugtningen. og For- 
plåntningens evige Princip 

Dog — Livet paa Oceanets Dyb 
er lige saa lidt som Livet paa 
Landjorden kun Krig, heldigvial 
Ogssa andre Motiver end Suiten 
og Rovbegæret gør sig gældende 
i store universelle Stræben for Ar-
tens Bestsaen. Der som laer har 
Medaljen en mere tiltalende For-
side — den gensidige Tilbøjelig-
hed mellem Artsfællernes Køn, 
Befrugtningens og Forplantningen' 
evige Princ p. 04 til den før om-
talte Betydning at Lynorganer maa 
derfor sikkert føjes den, at de nede 
i Mørket hjælper Artsfællerne til 
at kende hverandre og de to Kort 
til at forenes. Netop del al Lysred-
skaberne Indenfor de forskellige 
Arter veksler son stærkt med Hen-
syn til Gruppering, Form og Lys-
styrke, ja endog kan udstraale for-
skelligifarvet Lys hos de forskellige 
Arter — netop det viser, at de 
maa kunne danne udmærket gode 
Artskendetegn, svarende til de 
mange Farvetegninger, der tjener 
som Artsmærke hos Landdyrene. 

Ligesom St. Hanebillens Hun 1 
Sommernailens Mulm ved sin Ly-
sen i Græs og Buske tilvinker og 
hidlokker sin Bejler, saaledes er 
der, da næppe Tvivl om, al man-
gen en lysende Dybliavsbeboer 
henylter sine straalende, farvede 
Lanterner i det samme Formes]. 

Livets tre:store Grunddrifter -- 
Drillen til Selvopholdelse og til 
Artens Bestaaen — er de samme 
overalt paa vor Klode — — paa 

Bjærgenes Toppe og I Verdensha-
venes Algrunde, og selv de mest 
vidunderlige Bygningsformer og 
Livsforhold lader sig illede deraf. 
De lysende Dybhavsfisk, sari tør-

anderlige;;de end er, er kun et nyt 
Eksempel, fejet til de mange. 

Spar. 
Gamle Ord om Sparsommelighed. 

—o— 

Del er bedre al spare pas Bred-
den end paa Bunden. Den, som 

ikke sparer paa Bredden, sparer 
tidl for silde paa Bunden. Spar 
fra Langet; Bunden sparer sig 'selv. 
Man skal ,spare oven I Tønden; 

neer Man har naget Bunden er 
det tor aede. 

Lev ikke paa Forskud 

,Gem Svedstierne til sidst', si-
ger Jeg til Børnene, niar de spi-
ser Sødsuppe, skriver Gunnar Eng-
berg i ,Nationaltid." 

Og naar et Barn af sig selv lin-
der pen Al gemme deri fredsle Bid 
til sidst, 	siger jeg til min Kone : 
„Han er ved at blive et Menne-
ske". 

Thi jeg tænker mig, at en 
Hund æder det bedste først. Men 
det er menneskeværdigt at ville 
have Forventningens Glæde, at 
fornøje sig ved en glædelig Ud-
elgt til, at det næste øjeblik kan 
blive endnu bedte end destel 

I Opdragelsen tænker jeg mig, 
al det har stor Betydning, om vi 
kan vænne Bern og unge til selv 
at foretrække denne Tingenes Or-
den: tørst al tjene for Rakel I syv 
Air og saa kræve sin Løn. 

Sealedes gjorde man i gamle 
Dage — for Resten ope' netop, 
hvad _Rakel" angik : 

I vore Bedsteforældres Tid 514 ul-

de man have sig en Stilling, in-
den man anholdt om den skønnes 
Heend 

Vore Fædre tog dog Eksamen 
Inden de friede! I min Tid forlo-
vede vi os som Studenter, men 
holdt det hemmeligt (saa .  godt 
som muligt!), til vi havde Eksa-
menspapiret i Orden. 

Nu — ja, er de ikke allerede 
oltentlig forlovede, medens de 
endnu bærer Huen? 

Og gaar Kursusstuderende (lidt 
ældre) ikke med Ring allerede, 
mens de sidder pie Skolebæn-
ken? 

I gamle Dage ventede man med 
at gifte sig, til man havde et Hjem 
og havde samlet til Reden. 

Nu vier vi Folk, som maa bo 
hos Slægten i en Stue, og Man-
den tjener ikke mere, end at han 
aldrig faer noget tilovers. 

Tænk, hvad Glæde de narrer 
sig selv tor, som ikke kunde be-
gynde Samlivet i deres eget, lille 
Hjem! 

Slut bak I 
Tilbage til det gammeldags] 
Det er bande smukkere og mor-

sommere at hæve sin Løn, naar 
den er lortjent, — og at slide tor 
den med Forventningens Glæde i 
Sindet, med den smukke Udsigt 
udenfor sine Vinduer] 



Spar mens du har — siden er 
det bagefter. 

Den Skilling, Konen sparer er 
lige sat god som den, Manden 
tjener. De Penge, man sparer, er 
lige ses gode som dem, man av-
ler. 

Den Skilling jeg i Tide 
kan spare med Fornuft 
og lægge til en Side, 
den er sen god som den, 
jeg mig fartjene kan, 
den Stund, at Ødselhed 
fordærver mangen Mand. 

Hvad der er spart, er tjent. 
Man bliver ikke rig ved del man 
faer, men ved det, mart sparer. 
Liden Teerepenge lærer at spare. 
Lidet Forrand gør sparsom. 

Spinke og spare, 
Det kan længe vare. 

Spinke -- eller spurte —, det 
vri sige at tage varsomt til noget. 
Den Daler er ikke ødet, som spa-
rer to. Men somme sparer paa 
tikillingen og lader Daleren springe, 

Det gælder om at spare pas de 
rene Matilde!». Thi den Blomst. der 
spares for Ben, gear til Svinene. 
04 det, man minier for sin Mund, 
det æder Kat og Hund. Men hvo 
sit vil spare, skal begynde al 
Munden. 

Flittig Haand og sparende Tand 
køber andres Hus og Land. 
Dette vil sige, et Flid gør rig 
Men til Æren skal man intet 

spare. 
Hvo, lom sparer sine Hænder 
sparer for sine Tænder. 
Dette svarer til Ordet: Den der 

ikke vil arbejde, skal ikke have 
Føden. 

Altid at spare er at fattes. Del 
gælder at passe Meade. thi hvad 
der spares og knappes for Vorher-
re, tager den, som ham vil værre, 
(Djævelen). 

Hvad man længe eammenskre-
ber og sparer, det tager Djævelen 
dog igen bort. (Ved ødsle Efter-
kommere). 

Et Sting i Tide derimod sparer 
mange Sting siden, — ni Sting 
siger et Ordsprog. 

Det man som ung spar, 
det man son] gammel har. 

Bedre at leve sparsommelig end 

Men det bedste af alle disse tur-
de det være, der lover, at Spar-
sommelighed opholder Sundhed. 

. 
, s 

.æterlen. 

Der gear gie Mand 
og pløjer sin Vaardsæds Veng. 

Mulde,' vælter sig trægt 
for det brede Plovjærn, 

Og Styret kræver 
bestandig kraftig Tvang. 

Gangen er tung. 
for Jorden er vand al Regn. 

Mange Timer der er 
I en trælsom Plovdag, 

mange Furer at drage 
fra Hegn til Hegn. 

Men Lærken synger højt 
under Himlens Hvælv; 

usynlig er den; 
alt fra det aede Daggry 

dog hele Luften af 
Trillernea Jubel skjalv. 

Plovmanden lytter, 
Gangen falder ham let, 

hin drager Fure ved Fure 
de mange Timer, 

hans Hund holder fast, 
hans Arm er ej træt. 

Ved Mørkningstid saa 
har han beredt sin Vang. 

Giad for Dagen vandrer 
han hjem og tænker: 

Svært at pleje, 
hvis aldrig en Lærke sangl 
Valdemar Rordam. 

Vore gamle 
Landsbykirker. 

-0- 
Al Forfatteren, fhv. Kon-

torchef R. Berg I .Natio-
naltidende'. 

Der er vist ingen, der har fær-
dedes igennem det danske Land-
skab uden at føle sig sleaet at, 
hvor udmærket vore gamle Lands-
bykirker passer ind l Landskabets 
Karakter, og hvorledes de synes 
sammenvoksede med det. 

Jævne og stilfærdige, som de 
fremtræder, Tren dog kraftige i alle 
deres Linier, kan man ikke tænke 
sig Bygninger, der er mere i Over-
ensstemmelse med de brede, s ug-
gende Drag i dansk Landskab. 

Uden nogen Pynt, blot talende 
III Øjet ved deres gode Forhold 
mellem de enkelte Led, giver de 
som I een Sum netop det væsent-
lige i dansk Folkekarakter, alt det 
Troværdige, ligetil, det, som ikke 
ynder at svøbe sig i kunstfærdige 
Flitter, men at tale jævne, naturli-
ge Ord og at sige dem med den 
Varme og Ligefremhed, som gaar 
til Hjerte. 

Naar man sidder ved snilden en 
faer man 

hundreder igennem har snildet 
Folket indenfor sine Mure. Og 
denne Følelse fremmes ikke blot 
al selve Bygningens hele fordrings-
løse Ydre, men endnu mere af 
Kirkegaarden udenom. 

Al alle de Kirkegaarde, jeg har 
set rundt om i den vide Verden, 
i Nord og Syd, er der ingen, der 
kan sammenlignes med de danske. 
De er som en Have, dyrket og 
plejet omkring det Hjem, man bor 
og bygger i, og hvor man kan 
sætte sig roligt og hyggeligt til 
Sæde og glæde sig over den Hyg-
ge og Orden, der findes, over 
alle de mange Slags Blomster, der 
udfolder sig for øjel, og de Dufte, 
der bølger om En. 

Danske Kirkegaarde er ingen 
Dødens Hever, meden som man 
oftest træffer dein i Udlandet, for-
sømte og uhyggelige. Nej, de er 
som deri hyggelige Plet, hvor man 
lægger de døde af Slægten til 
Hvile, og hvor man gør det prent 
for dem, med Rivning og Vanding 
med Blomster og Træer og aller-
helst med et Monument, der kan 
fortælle de besøgende, al her lig-
ger nu den og den begravet. 

.Hvil i Fred,' .Sov sødt' er 
Indskriften, der træffe. sad at sige 
paa hver Gravsten og fortæller om,  

at er der nogen Følelse, der Bok-
ser dybt i dansk Folkesind, saa 
er det ønsket om Fred for de 
døde. 

Hundreder af Folkesagn ved de 
ogsaa at fortælle om, hvor forma-
steligt det er at bryde GravIreden, 
og om ah det onde, der limes 
den, som gør sig skyldig deri. 

Kirken og Kirkegaerden er Fre-
dens Hjem, og her har de da og-
saa samlet sig Slægt efter Slægt 
Aar hundreder igennem om den 
Tro og den Lere, der bandt dem 
sammen til en Mulighed. Hvad 
der hertes I Kirken, var indtil de 
sidste Aarticr hævet oser al Tvivl. 
Lad være, at den Prædiken, der 
har lydt, til Tider har været ma-
ger ur Ic, — den understregede al-
ligevel Søndag eller Søndag den 
Samhørighedens og Hjælpsomhe-
dens Lære, der fik alle Sognebo-
erne til at føle sig som en Enhed. 

Kirken blev et Hjem, og om 
dette Hjem har man hæget og 
pyntet det bedste, man har vidst. 
Hver Tid og hver Slægt har sal 
sit Mærke paa Bygningen, har 
ændret her og eget hist, alt etter 
det, der var Trang til. 

Det kan være svært nok at hitte 
ud af, hvad der er det gamle og 
oprindelige i en snilden Kirke, i 
den Grad er der levet om paa 
den, men ser man nøjere til, vil 
man dog I de allerfleste Tilfælde 
kunne skille ud, hvad der tilhører 
de forskellige Tider. 

Der er nu allerferel Skibet og 
Koret. Det er den ældste Kerne, 
som opførtes en Gane I det 11. 
— 12. Aruhundrede eller lidt se-
nere, for saa vidt det drejer sig 
om en Bygning af Mursten. Af 
saadanne Kirker har for mange 
Aarhundreder siden vore fromme 
Forfædre bygget meget mere end 
de tusind, overalt i Landet, selv 
i de mest afsides liggende Egne. 
Tænk, hvilket Arbejde det har væ-
ret i hine Tider, da hver eneste 
Sten møjsommelig skulde findes 
og ages til Stedet. Lange Tider 
har del taget, inden man blev fær-
dig, men hvor stemningsfuld kun-
de Kirken saa ikke ogsaa være. 
Til med pyntelige Rundbuefriser 
under Taget, med line lisener og 
Halvsøjler paa Murene. Men selv 
der, hvor man ikke lier haft Read 
til den Pynt, har Kirken staaet I 
al sin værdige Simpelhed som det 
Sled, der var helligt, og hvor man 
har felt sig fri for Berøring med 
Verden udenfor. De emu rundbu-
ede Vinduer, som man endnu kan 
spore paa de Heste Kirkebygninger 

Mineret Stand, har kun tilladt 
et tarveligt Lys at skinne ind i 
Kirkens Indre. Dunkelt ug mystisk 
har der været i Rummet, og hem-
melighedsfuldt har Kærterne straa-
let i Halvmørket. Men tomt har 
der Ikke været, thi hvor man hav-
de Read til det, pyntede man op 
med Kalkmalerier eller lod lave 
prægtige drevne Altre som det, 
der f sin Tid stod i Lisbjerg Kir-
los og nu er flyttet til Nationalmu-
seet. 

Fiats. 

Yllarts. 

Himinelhlaat foroven, 
erantlegult forneden, 
Stærefløjt og Fuglepip 
i lystig Kreds OM Reden. 

Gamle Mor, der sidder 
og spejder ved sin Rude, 
vender sig med Smil om Mund: 
_Hør Fuglene derudel' 

Og, idet hun samler .  

sit Sjal om sine Skuldre, 
er det, som Kaminene Ild 
vil svare ved et buldre. 

En flink Pige 
kan til Iste Maj faa Plads paa 
Smedemaard i Ro. Tlf. 24. 

Fri for Malkning. 

Ru Brugsforening 
I Anledning af Brugsforeningens 

25 Aars Bestaaen indbydes For-
eningens Medlemmer med Hu-
struer til et selskabeligt Samvær 
med fælles Kaffebord Tirsdag den 
20. April, Eftm. Kl. 6. 

De, der ønsker.at deltage, bedes 
tegne sig i Brugsforeningen, se-
nest den 8. April. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Tyreholdaforeningen af-

holder konstituerende Cieneralfor-
samling Mandag den 29, Marts i 
Forsamlingshuset, 

Alle interesserede bedes møde. 
Ild valget. 

Lejlighed søges. 
2, 3 eller 4 Værelsers Lejlighed 

søges i Allinge-Sandvig eller nær-
meste Omegn. 

Ingeniør MADSEN, 
Hammerens Granitværk. 

Tlf. Sandvig 18. 

Læsfjedervogn 
og en Jagt-Popnyvogn staar billig 
til Salg. 

Avlsbruger Gronbech, 
Sandvig. 

Til Salg. 
En sund og god Lødeko, et Par 

gode Moderfaar, en Glat-Tromle 
samt gode Spisekartofler. 

Hansen Skærpinge. 
Tlf. Ruts 44 x. 

God Spegesild 
til Salg. 

pr. Fjerding 15 Kr., Otting 8 Kr. 
Salgsforeningen I Tein 

AWinge, 
Til Paasken andefales Paaske-

liljer, Tulipaner og andre Blom-
ster. Forsendes overalt. 

Største Udvalg paa Nordlandet 
M. Kr. Kofod. 

Telefon Sandvig G og 47 

En flink Pige 
samt en Andenkarl og en 14-16 
Aars Dreng søges til I. Maj paa 
Tyskegaard. Tlf. Ro II. 

14dekvie 
er til Salg paa Risegaard i Ruts. 

En flink og paalidelig 

Pige 
samt en yngre Andenkarl kan til 
1. April eller senere feta Plads. 

BROGAARD pr. Allinge. 
Gaaaoæg og Andeæg sælges. 

Tabt.
Et lille Tandhjul 

• til en Motorcykle 
er tabt paa Vejen fra Ruts Kirke 
til Klemens. Finderen bedes afle-
vere den til Cyklehandler Krogh-
Hansen, Ti!. Klemens n 21 x. 

En flink yngre 

Medhjælper, 
som vil deltage i forefaldende Ar-
bejde, søges 1. Maj til Dynddale-
gearet i Rø. 

Njertelig Yak 
for udvist Deltagelse ved vor kæ-
re Hustru og Moders Død og Be-
gravelse. 

Julias N. RID+, Teln. 

Rosenkartofler 

•
•EM•411•••••••••• 
 • 

»ografen. 
Send'ag den 28. Marts Kl. 8,15 

MeuoesNejag1e o.  
Folkeskuespil i 5 Akter. 1 Ho-

vedrellen Wallace Max Donald og 
Shirlly Meson. 

• • 
99•••••••••••• 

Opmærksomheden ved 
vort Bryllup takkes hjerte- 

ligst, 

Magdalene og Karl Rottensten, 

To Hoppeplage 
2-3 Aar er til Salg paa 

Lille Vedbygnard. 

En Stak Agerho 
samt Roer er til Salg. 

St. Myregnard, Olsker. 

Formiddagspige 
kan frie Plads 1. Maj. 

Hager Sofas !knebren. 

Gaaseæg 
er til Salg paa 

Lyngbolt. 

Fodermester 
eller Andenkarl suges I. Maj. 

St. Ilsal legoard 

Frelsens Hær 
BrIgadér Soderstrom fra 

København leder Møde Fredag d. 
26. Kl. 8 Aften. 

Stabskaptain Haugaard ass. 
Alle indbydes. 

Villaen ved Toill Aa 
er, grundet paa anden Ejendoms 
Overtagelse, til Salg straks 

Joh. Andersen, Tein 

kan jeg 'anbefale en meget fin 
Lakfernis, anerkendt af mine 
Kunder gennem flere Aars Brug 
af denne Kvalitet, den tørrer helt 
paa 6 Timer, er slidstærk og 
glansfuld. Prisen atter nedsat. 
Radio-Lakfernis i Dunke. 

Et Par Stavseler 
til Salg. 

Slagter Kofod. Sandvig. 

Godgeoesto og Mor. 
—(- 

Søndag den 28. Marts. 
St. Ols Kl 10, ingen Altergang 
Allinge Kl. 3,30 Sorgegudstjene• 

ste i Anledning at Enkedron- 
ningens Dod. 

Skærtorsdag 
Allinge Kirke Kl. 10. Altergangs- 
Ols Kirke Kl. 2.: 	gudstjeneste 

Langfredag 
St. Ols Kl. 10, Skrin 9,45 
Allinge Kl. 2 
Tirsdag ingen KFUK 

Luth. Missionsforening 
Tein: Lørdag Kl. 7,30. 

Møde for unge Mænd. 
— Søndag Kl. 2,30. 

Allinge: Kl. 5 	0. Thorrigren. 

Metodist-Menigheden (.13eteada"). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2, 
Enhver er hjertelig velkommen, 

Pastor Berger-Petersen 

at dee ærmelig. 
At tage vel ind og give lidt ud 

er den bedste Guldmagerkunet. 
Sparsommelighed kan meget samle. 

Spar' man, ene har man. 
Sparsommelighed er en stor 

Skal, et .Liggendefæ 
Dyrtid gør huslig og sparsom. - gammel Landsbykirke, 

Overdaadighed dræber mange, men først og fremmest Fornemmelsen 
Sparsommelighed ingen. 	 af, at dan er et Hjem, som Aar- 

Aage Andersen. . og Andeæg er til Salg. 
Olga-Foraberg 

Allinge. 



venligst afhentet og nye Be- 

Vi har igen losset en Ladning Chilkatpeser, Norge-
salpeter, Svovlsur Amnnink. 18 pst, Superfosfat og 
37 pCt.. Kali. 

Bestilte Partier bedes 
stillinger modtages gerne. 

!({filt 1C goioniai,  og 13robliftforretnii4i 

ALLINGE 

Vort Arbejdstøj 
4,75 
5,50 
5,50 
4,75 

er del Billigste! 
Gode blaa Benklæder 
Stærke Overalls 
Svære, blaa Jakker 
Arbejdsveste, alle Størrelser. 

9.{3S,itibkg 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. TIE. 98. 

En Forkarl Allinge Teglværk. 

Pianoer (r i 
v)iogiLlienre ro!  

Chr. Trausen Holm, Allinge. 

KFUNI og K. har Mode hos 
Ovesen, Bagely, Skærtorsdag Kl. 
7,30. Lærer Simonsen taler. 

Alle er velkomne. 

En Dreng 
eller yngre Karl kan faa Plads 
til I. Maj. 

Svartingegaard, Rutsker. 

God Lodsko 
eller en 10 Mdr. gammel lå vie 
er til Salg. 

Aksel Hansen. 
Krashave, Klemensker. 

Gaaseæg 
er til Salg p1:r 

Iitansegattrd, Rutsker 
Samme Sted er god Foderhaler, 

Hakkelse, Runkelroer, Blandings-
skraa samt Saabyg og Havre til 
Salg. 

Ell hik 15-16 381% Drellg 
som kan følge Heste og ellers 
deltage i forefaldende Arbejde, 
søges 1. April eller Maj paa 

Nlaegaard I Olsker 

saa godt som nyt asketræs- 
matet 

Klædeskab 
er billig til Salg hos Alfred Møl-
ler. Tlf. Klemens n 53 y. 

RO 
Afholdsforening 

lader afholde offentlig Foredrag 
med Lysbilleder Fredag den 
26. ds, paa Th. Bendtsens Sal 
Kl. 7,30 med Lærer Ejner Peter-
sen som Taler, Entre 50 øre. 

Bestyrelsen. 

God Spegesild 
er til Salg. 15 Kr, Fjerding.  

Johan Olsen, Allinge. 

Barnevogne 
Nyt Udvalg i moderne Barne-

vogne er hjemkommet, og da 
Priserne i Foraaret er betydelig 
nedsatte, kan en virkelig god og 
smuk Vogn købes til en rimelig 
Pris, 
Klapvogne med og uden Ka• 

lesche ligeledes til lavere Priser. 
Gummiringe og løse Dele 

til Barnevogne. 
Legevogne af Træ i forskell. 

Størrelser, Træhjul i flere Størr' 
Løbehjul og Gynger. 

Vugger og Børnesenge. 
Alt anbefales billigst. 

P. C. HOLM.  

Pæn flink Pige 
kan faa Plads 1, Maj 

Ilagergaard i Rutsker 

Flink yngre Karl 
kan faa Plads 1. Maj 

Bækkegaard, Olsker. 
Tlf. Allinge 115. 

En Fodermester 
søges til I. Maj 

Vævergaard pr. Tein 

En flink Pige 
til indvendig Gerning kan faa 
Plads 1. Maj. 

[Mad itedgaard, HO. 

Naar Sommeren den koturner 
alt som stedvaoLigvis, 

hvor skal man købt Klæder 
alt til en billig Pris? 

I Havnegade i 
der gear man bart hen hos 

Jens dansen! 

er hjemkomne.  

Alt til Konfirmations-Udstyr 
henhørende til Piger og Drenge er paa Lager.  

teessens Sne-21dsalg 
ved efir. &Isen, Allinge 

essgils bckeigic fikse Frakker 4,-. 5 

B 
billigt ogSkoleitorsei udføres 

Johanne. Pedersen, 
Auto Vognmand. 

Tlf. Ro 35 y. 

ipersonern Bil udlejes 

udlejes 	Kunstgødning. 

,Z7 

i sælger prima dobbeltbr. 

Lagenlærred for 1,70 

Dobb bredt bleget 	do. 	for 2,25 

Enkelbredt fin og grovtraadet do. 	fra 0 85 

Dowlas og Medium prima Vare fra 1,00 

Floneller til billigste Priser. 

Enkelbr. stribet og ensfarvet prima 
Dynesatin 	 for 2,50 

Dobb. bredt 	do, for 3,15. 4,25, 4,55. 5,15 

Prima Fjer (Andc-Halvdun) 
pr. Halvkilo 3,25. 3,65, 4,25 

Alle andre Manufakturvarer 
til meget nedsatte Priser. 

lionfirmationskIledninger saavcl i Matros. 
som i Jakkesæt i prima Cheviot og Serges. 

Alt, hvad der tilhører Beklædning. 

Stort Udvalg og billigste Pris. 

ALLINGE 

ens Åansen. 

a Tusind Sommerfrakker 
er der (og meget mer') 

og flere Hundred' Jakker. 
man gruer, naar man ser. 

En Masst Klædninger der er 
og Hatte ligesaa — hos 

Jens Hansen. 

4:* 

Tficskeleverlrallsioderel „OriSGr" 
Dette Foder, der er anbefalet af mange Landmænd 

tilsikrer hurtig Vækst og Fedning, giver stærkere Benbyg-
ning, smukt Udseende og skaber en hidtil ukendt Sundhed 
i Besætningen. 

• 4‘ til Køer betyder: Mere Mælk, federe 
Mælk, mere Smør. risc ar forebygger Stivsyge. 

faas 

ritlfirwe ,Skofonid- 	̀rotifIfforrettlinq 

Nordlandets Handelshus 

Vore rige urdiner 
er 	hjemkomne, og Priserne er jaar meget billige! 

	

Svært dobbelttraadet Gardin 	 1,25 

do. 	med Bort paa begge Sider 1,50 
do. 

	

	dobbelt bredt 	 2,00 

SE VORE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 

rigoletim3 2tarkfrø 
Trifoleum har meget fine Analyser og alt Frø garan- 

teres ifølge Statskontrollens Regler. 	Bestillinger bedes ven- 
ligst indgivet saaledes, at Frøet kan blive leveret rettidigt. 

Ritiringt Skorontaf 6; -;:robufitforretning 

og en Andenkarl søges Iste Maj 	Fra Lager sælges til billigste 
Dagspriser: 

Drænror i alle gangbare Stør 
relser. Tagsten, Mursten og En Barneseng haandstregne Facadesten. 

Et Parti frasorterede Tagsten 
sælges for 100 Kr. pr. 1000. 

Priserne paa Teglsten og Ror 
er nedsat med 20 pCt. 

Allinge Teglværk 

Samtlige Manufakturvarer 
(Uldgarn undtaget) udsælges med 10 pCt Rabat fra Fredag 
den 26 Marts til Lørdag den 24 April. 

E. Abrahamsen, Sandvig. 

Naar Gardinerne skal fornyes 
bedes De se vort Udvalg og høre Priserne, Vore Mønstre er i Aar 
ualmindelig smukke, og Priserne er gaaet stærkt ned. 

En stor Sending prima Hvidevarer er hjemkommet di• 
rekte fra Fabrik og sælges efter Kvaliteten til meget lave Priser 

Wanufalifurfiuset, Nagle. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Konfirmand—Habitter 
og Konfirmand- Kjoler (fra 8,50) er nu paa Lager i stort: Udvalg 
Stortrøjer fra 12 85. Et Parti smukke blaa og brune Herre-
habitter realiseres i denne Maaned for 39 Kr. pr. Stk. — Meget 
stort Udvalg i Damekjoler og Overstykker. 

Alle Priser er reguleret — De køber intet for dyrt i 

311anufaRturfiuset, Wasle. 

paa Baadstadgaard, Tlf. Ro 37. 

af Træ er billig til Salg. 
Sandlinien 26, Sandvig. 

Rt5 

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

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 



NY 
CARLSBERG 
LAGERØL 

Bornholms Spare- & 11801101MM 
Afdeling i Allinge 6-'19-""-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Beaten af Indskud er pal: 

3 :ffilaant‘de.ra Opmlitrlite 	 4,5 Tøet. p. a. 
Almindelige MparekamaiN•likaar 4  
Folio 	

Il  
• 

Fariergelataafdaline.n 	8,5 - • 
hvortil Præmie, hidtil 2,5 pCt. 

	

- ,t•. , .. ..;_, .4..-: 	, •,,,, 	1 

5førsie 
Bedste Kvdlifefer. 

Billige Priser. 

Magtsin du  Nor ds Uds. 
'vic IOR PLANO< 	11111,113:"'fr"-  

-relf 5 	ALLINGE 	Tett. 5 	sr 

fra 2,00 
1,00 
0,90 
0,65 
2,00 

FINESTE DANSK FABRIKAT 

fil  Xonfirmationen 
anbefaler vi os med et stort Udvalg i sorte og hvide Kjo-
letøjer til meget billige Priser: 

Dobb. bredt, hvidt Organdy 	pr. ru. 1,50 
H2Iuldent, hvidt Kjoletøj 	 „ 	3,00 

do. 	Crep Marokain 	„ 4,00 
Stort Udvalg i  Strømper  og Handsker. 
Matroshabitter  i prima Kvalitet 	25,00 
Ekstrafine  Jakkehabitter 	 45,0o 

Sokker, 
tips, 	til billigste Priser i 
kjorter 

f(it-tist?tts 

Konfirmations- .411/2"GlkS/it, 
Udstyr 	NORS 

til Piger og Drenge. 
Nye hjemkomne Pigefrakker i fikse moderne 

Faconer og Stoffer Kr 25-30-36-45-54-65 
Færdige hvide og kulørte Kjoler til bilt. Dagspris 

Største Uvalg i Underkjoler 
Linned, Strømper, Handsker rri, m. 

Hvide Kjoletojer i Metermaal, Uldcrepemarocain 
4,65. Uldmouseline, bedste Kvalitet 2,75. 

Uldreps 5,75, Mønstrede Kunstsilke-
stoffer 4,00, samt et stort Farveudvalg 

kulørte KJOLETØJER, tærnede og ensfarvede, 

Matroshabitter af helulden Cheviot No 7 
do. 	svær Kvalitet i 

moderne, løshængende Bluse 	31,00 

do. 	fin Serges 	do. 	 41,75 

Stortrøjer med Lastingsfor. pr. glat Vare t, 26,50 

do 	 do, 	svær helulden „ 20,50 

Største Udvalg i Hatte, Huer, Slips, Flipper, 
Manchetskjorter, Sokker, Seler m. m. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

NOR-D 

 

ved Mor Plaid, 

Gulvklude 
i stort Udvalg, - Bedst og billigst. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

‘å 
 ege De en Plge, en Karl 

eller en Dreng, elle! mang-
ler De en Svend eller Leer• 

ling, en Fodermester eller an-
den  Medhjælp, nær De snarest aver-
tere i  Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
e.1800 Hjem og Isses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor stag 
godt  som altid bringe et filtrede-
stillende Resultat. 

I'N.k>i 

Rødm:, Allinge 
Jernbane. 

Søgnedage.  
ILP•sur --Mage.1•4 

Rønne 8,25 1,20 6,30 
Nyker 
	

8,43 1,38 6,47 
Klemens 837 1,52 7,01 
Rø 
	

9,14 2,09 7,16 
Tein 
	

9,29 2,24 7,30 
Allinge 9,42 2,37 7,42 
Sandvig 9,50 2,45 7,56 

Ninm41,15-litmrrieø. 
Sandvig 9,35 1,00 8,15 
Allinge 9,43 1,08 8,23 
Tein 	9,53 1,19 8,34 
Re 	10,08 1,35 8,50 
Klemens 10,24 1,53 9,08 
Nyker 10,36 2,04 9,20 
Rønne 10,55 2,24 9,40 

Bon-  og Helligdage. • 
kirens-Pianirlvlir  

Rønne 
	

8,25 1,20 8,35 
Nyker 
	

8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53 1,48 9,03 
Rø 
	

9,08 2,03 9,18 
Tein 
	

9,22 2,17 9,32 
Allinge 9,33 2,28 9,43 
Sandvig 
	

9,40 2,35 9 50 

Sialictvlig-Kunne 
Sandvig 9,25 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Re 	9,56 1,31 8,46 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	10,22 1,58 9,13 
Rønne 	10,40 2,15 9,30 

• 

Erindringsliste • - 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Dampskibsexpeditionen, /tabet' ved Ski-

benes Anknmst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8--9 og 2-3, 
Polkebogsam ingen (Borgerskolen I Sal 

Læsestuen: Søgnedage fra 5-0Eftm 
Udiaati Mandag og Fredag 7 b, 

samt Tirsuag .1-4. 
1-ljaalpakessen : Form.. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sande 
Jernbanest. er  aaben for (lods 8-12, 2.6 
Klemens jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10 -1t og 2- 4. 
Laanc- 	Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
. ~kontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

kandinneten-Amerikalinien: 
Agent Otto Oornitzka, 

Sparekassen 10-12 og 2 -4. 
Stempeilifial i Sparekassen. 10-12, 2 -4 

Branddirektøren do. 
Staisanstalten for Livsforsikring ved 
Stalionforst. Kofoed Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationen 9-12 og 2- 6 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm. 

`r essens sne-21dsalg 
Ved at gøre Dem bekendt med de Hvidevarer, Sal-

ve! bleget-le som ublegede, der denne Gang tilbydes Dem, 
vil De indrømme, at Priserne er de laveste, der hidtil har 
været fremme! 

Lagendowlas 
Medium 
Dowlas  
Shirting 
Twistiaerred til 

C/fr. elsen, 	571: 700. 

Prima Klipfisk 
Ekstra  fin, hvid Klipfisk atter hjemkommen. 

Ekstra Kvalitet - Ekstra nedsat 

itatuniai. oA Proburttorretutug. 

De bedste Kvaliteter i Arigdsiej, 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Støn-. 
baade til voksne og Borre fra 4,50-700, Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Børn. Alt i mægtigt Udvalg til srnaa Priser. 

Tlf. 29. 	 aY(anJen, Tit 29-  

911.1,9011,0 Meg 1111~11•0111411••••••••• 
BORNA MARGARINE  

e • 	er fin, frisk og velsmztgende og giver 
• • 	LÆKKERT SMORREBROD 

111 • 
••••••••••••  

Bestil Deres  Tryksaper  i Illioge llogr!l(ieri 

Alle Menneskier, 
soul bar Bet. hvortedk): 

hornholms bødl! Naroarint 
fremstilles, behandles og opbevaree. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojfine Produkt til sine Maal-
tider. Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

~~:~1~10:11~111111  

Fyldte Chokolader 
spA L B A" Spise-Chokolade 

,tak■ N)nZER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

WE„ 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
,,B E C A" Koge-Chokolade 

130 cm. bredt 
70 
70 
80 , 

Lagner 


