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,9rengen. 
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Der løber omkring i min Stue 
en Knægt paa ihærdige Fødder, 
Hans Haarpurr 

er Knipper af Solskin, 
hans øjne er brune som Nødder. 

Han piller ved Lease og Nøgler 
og andet, der er uundværligt. 
Hans dybe Mission er at gøre 
mit daglige Liv lidt besværligt. 

Med ivrige Fingre parterer 
han Billeder, Bøger og Æsker. 
Han tegner paa alle Tapeter 
fantastiske Streg-Arabesker. 

Han nynner og traller og synger, 
er tidlig og silde paa Færde 
med nysgerrigt spejdende Næse -
- men mest, 

hvor han ikke maa 

Og dog: jeg vilde vist føle 
mig fattig og ilde tilpas, 
saafremt jeg en Dag kunde finde 
hver Ting paa sin rette Plads! -

'1 horkil Barfod. 

Fra Naturens 
Værksted. 

—o— 

Af Magister Beving-Petersen. 

De gamle Dages Digtere besang 

Paradiset som et ,evigt Fonter' — 

men hvilken Selvmodsigelse! 

En evig Sommer eller en evig 

Vinter lader sig tænke, ja er delvis 

virkeliggjort paa vor Klode — ved 

Ækvator og ved Polerne — men 

netop Foraaret er et Begreb, der 

udelukker del ,evige'. Forandring, 

Genfødelse, Udvikling — kun ikke 

Stillestaaen — er den Tryllering, 

der drager hvert levende Væsen ind 

under Vaarens Magt. 

Bedre end nogen anden forstaar 

maaske den, der har levet i Troper-

nes evige Sommer, Foranrels For-

tryllelse. San betaget han end kan 

være af Tropenerweris sati:eberu-

sende Skønhed og Fylde, griber 

han sig dog før eller senere i Over-

incettelse og Lede ved denne slø-

vende, uforanderlige Natur, der 

Kør alle Dage ens og ikke kender 

Aarstidernes Kredsløb. Vel er det-

te Aar ud og Aar ind en Gentagel-

se — men dog saa forunderligt 

rigt, at det stedse virker fornyende 

paa Sindet. Og mere end nogen 

anden Aarstld Formet, da sFug-

letrsek over Landene gaa, Mulden 

lugter saa mæt og raa, det kribler 

i  Ryggen al Jarden" — fur et ci-

tere Lemvig-Digteren Thøger Lar-

sens Hilsen 

Ud at hilse paa Foraaret. 

Ope* vi v:1 gaa ud og byde 

Formålet velkommen! Led os van-

ore over Marker og Engdrag og 

sinde, lune Skinsletter, hvor Solen 

Irer Magt og Frosten er gattet al 

Jorden. I hver Gien og hver Lav-

tung etaer bien re Snevandspytter, 

hvorover Myggesværmene allerede 

danser, medens deres tusindtallige 

Yngel hænger I Vandskorpen og 

indsuger den milde Luft eller slaar 

Saltomortaler og gemmer sig ned 

I Bundens Dynd, blot Vandrerens 
Skygge strejfer dem. Som smaa, 

blaasorte Perler snurrer Hvirvlerne 

ustandselig rundt paa Vandfladen, 

frem og tilbage, ud og ind I tilsy-

neladende meningsløst kredsende 

Buer og Kurver, mødes, skilles 

og medes pasny som I kuld Leg. 

Vandet er igen blevet levende. 

I alle Smagsøer og Damme holder 

Frøerne og Tudserne selskabelige 

Sammenkomster efter den lange 

Vinterdvale nede i Bundens og 

Breddernes Mudder. Deres fler-

stemmige, højlydte Elskovskvad 

forkynder vidt og bredt, at nu er 

Tiden kommen, da det trækker op 

„igen til den store Frugtbarhed, 

Genfødelsens svangre Tider'. Min 

uanfægtet af Spektaklet rundt om 

sig skyder Blishønsene omkring 

Mylderet, forsvinder og dukker op 

som Undervandsbaade I Søen, hvis 

kraftige, næsten ultramarindybe 

Stormen fremhæves af Breddernes 

fjorgamle, vissentgule Sivbræmme. 

Ogsaa Lutten har faaet Liv og 

Rare. I Kragernes hæse, monotone 

Reab og i Spurvenes og de andre 

smart Vinterfugles sagtmodige Pip-

pen blander sig nu kande Steerellerjt 

og Solsortens søde, hensineliende 

Triller. Viberne er vendt hjem fra 

Vinterens Landflygtighed og gør 

Reden i Stand; snart vil vf se Han-

nen udfolde hele sin akrobatiske 

Færdighed som Lultgymnastiker, 

medens den kredser om sin rugende 

Mage og søger at opmuntre hende 

med en lille Kærlighedsvise, stemt 

1 en blidere Tonart end det sædvan-

lige Vibeskrig. Men inde Ira Skov-

tykningen lyder Skovduernes bløde, 

melodiske Kurren — og højt oppe 

i Himlens Blaa, som næsten usyn-

lige Punkter i Lufthavet, hænger 

Lærker og jubler i Kor, forkynden-

de viden orn, at nu er Vinterens 

Trængselstid endt, Fortrinet er in-

de. 

Krybet vaftgner. 

Og som Luften og Vandet vang-

ner til Liv og Grøde, vækkes og-

saa Jorden af sin tunge Slummer. 

Det sorte Muld, der er sart gen-

nemtrængt af Væde, at det forme-

lig svupper under Fødderne, dam-

per i Solen, og hver Spire, det 

gemmer under sir døde Løvtæppe, 

hvert Liv, det har dækket mod Fro-

stens Svøbe, presser pen og vil ud 
til Lys og Luft, vil frem til sen 

Plads i Solen'. Firben og Snoge 

kommer nysgerrige og længselsful-

de glidende ud Ira Brinkers og Sten-

digers Huller for i Middagstimerne 

at slikke lidt Solskin, der kan væk-

ke og stimulere de slappede Livs-

aander. Om det saa er de lyssky 

Muldvarpe, kommer de nærmere 

op til Jordskorpen, hvor deres fri-

ske, sorte Skud vidner om, at og-

sen Regnormene nu igen søger til 

de øvre Muldleg for at fortsætte de-

res skjulte, kun lidet paaaglede,  

men uvurderlige nylliee Arbejde 

for Planternes Trivsel. Stræbsomme 

Myrer aabner for deres stængede 

Vinterbo og tager — om Kap med 

Landmændene — fat paa Frilufts-

arbejdet. Smaragdgrent glinsende 

Guldbiller soler sig paa Døv- og 

Briendriteldernes unge Skud, me-

dens smaabitte, kerminrøde Mider 

og Mariehønsenes Halvkugler som 

levende Rubiner glider sindig! hen 

over de flerjelesorte Pløjemarker. 

Travle, kluntede Humlebier sum-

mer allerede omkring, delikateren-

de sig med Sæsonens sparsomme, 

desto lækrere Førstegrøde el frisk-

bagt Blomsterstøv og nytippet 

ninginjød. De lodne Fyre skal nok 

vide at klare sig, selv OM Tempe-
raturen skulde svinge lunefuldt, 

Værre gear det de hm forhippede 

Sommerfugle, der ikke kunde ven-

te med at vise Stadsen og allerede 

har brudt deres skærmende Puppe-

hylster — Hvidvinger, gule Citron-

sommerfugle, Aurora og Nældens 

røde Takvinge, lutter letsindige 

Dagsværmere, der for tidligt priser 

Sommer, og hvis Konstitution er 

altfor sart for Foraarsvejlets bratte 

Omskiftelser. Underlig raadviide 

flakker de om — endnu er kun fan 

af den Slags Blomster fremme, der 

kan byde dem Honning. Kun Føl-

fod lyser som smaa, gyldne Sole 

mellem Engenes og Sletternes vis-

ne Grresstraa. De møder altid først 

paa Pletten. Forløberne for Varr-

blomsternes store Følge, 

Vilarbiononternes Følge. 

Men Følget lader ikke vente læn-

ge paa sig. Faa Dage senere titter 

duftende Martsvioler ud mellem 

Skovbundens og Skovbrynets gule, 

fjorgamle Løv, hvor de blufærdig 

skjuler sig, klumpede sammen i 

smart Familieklynger. 

Her finder vi ogsaa Binasimmer, 

de teen Anemoner, der altid sprin-

ger tidligere I Blomst end deres hvi-

de Slægtninge, men aldrig neer 

dem I talløs Overflod. Guldstjerner 

og smørgule Vorterodskroner bre- 

der sig derimod pralende, I talte, 

skinnende Skarer omkring Slem-

mernes Fod, især ved Skovbryne-

nes Udkant, hvor Solen har Magt 

— og der linder vi bande Bingelur-

tens uanselige, grønlige Blomster, 

Lungeurtens Kroner, med de skif-

tende Farveovergange Ira rødt til 

blaaviolet, og Lærkesporernes hvi-

de. røde og violblan Honninggem-

mer blandede mellem hverandre, 

lokkende Bierne med det tidlige 

Forms lørstbrygge le, friske og 

søde Drikke. 

Ind i Skovtykningen. 

Ottar vi fra de aabne Sletter og 

Skovbryn dybere ind i Tykninger-

ne, føles bande Luften og Jorden 

køligere. Her har Vanren endnu 

knapt feset Bugt med Vinteren, og 

kun Ina og spredte Spirer og Blom-

ster har vovet sig op over det visne 

Løv. 

Men prøv blot at pirke dette til 

Side med Stokken — og vi vil fin- 

de utallige unge, blege Blade og 

Skud parate til snart at danne den 

„Skovbund'', der om len Uger vil 

skjule det døde Løv under sit grøn-

ne, blomsterspeettede Tæppe og 

lade os glemme, at det nys var Vin-

ter. Hvidsimmerens Spirer har, al-

lerede fra Sneen begyndte at smelte, 

været forhippet pas at sprænge de 

visne Bøgeblades tykke Lag, der 

var deres lune Dække mod Vinter-

nætternes Frost, men nu tynger 

dem som en altfor svær og klod-

set Dyne, der helst snarest skel væl-
tes til Side, 

Men ogsaa Bøgenes egne spm. 

de Barn, de utallige smaa Kimplan-

ter, længes ud fra Forældrenes lun-

ge Sengeklæder og har sprængt de-

res Hylster for snart at skyde de 

sammenfoldede Kimblade til Vejrs 

og drikke Foraarels stærke Lun, 

Skovkørvel og Skvelderkeel Jaar fri. 
ske, grønne Skud midt i de falme-

de, overvintrede Bladrosetter, der 

holdt sig tæt trykket ned til Jorden, 

hvor der var Læ mod Frostvindens 
Jag gennem den nøgne Skov. 

Hvor vi end gear, møder vi Vara- 

ler, al Skovbunden har laget nyl 

Liv; — og hver af dens mange 

Spirer og Kim har sin egen hen-

eiglsrtsseseige Mande, hvorved den 

bedst og sikrest bener sig Vej gen-

nem Jordskorpen og de visne Lav-

dynger. 

Livets Sejr over Døden. 

Betragt engang, hvorledes disse 

spæde Skud orneider sejrende løf-

ter og gennembryder Skovhundens 

tykke Lag af døde Blade, der i Vin• 

terens Løb blev presset sammen til 

et fast Dække. Er disse grønne Spi-

rer, som bærer de visne Lig pen 

deres Skuldre og skyder dem til 

Side, ikke selv det skønneste Sym-

bol pas Livets Sejr over Døden -

Fremtidens over Fortiden. Hvor vid-

underlig stærk man ikke den Saft-

spænding være, der skjuler sig bag 
de smaa Spirers beskedne Ydre og 

driver dem frem. 

Ogsaa her har Naturen lært at 

Indrette sig paa formaalstjenlig Vis 

— hvad enhver kan beundre, der 

vil skænke Foraerets Værksted sin 

Opmærksomhed. Han vil se, hvor-

ledes Urternes overvintrede Skud 

bryder sig Vej gennem Jorden paa 
en eta emfældig Vis, at selv deres 

yngste, mindst modstandsdygtige 

Dele hverken beskadiges af skarpe 

Sandskorn og Smutsten eller — 
neer dt omsider er kommet ud i 

det fri — alt for brat udsættes for 

Fordampningens og Udretringens 

Farer i den skarpe Foraarsluft. Han 

vil overbevise sig om og beundren-

de følge Moder Naturs varsomt be-

skyttende, næsten ærbødige Om-

sorg tor alt det, der bærer Frem-

tiden i sig. 

Vinter udvendig — Forair 
11. Hjertet! 

Men lader vi Blikket glide fra 

Skovbundens spirende Llv langs 
Bøgestemmernes gran Søjler op 

mod Grenenes mørke Buer og Kvl-

stetagets gennembrudte Hvælvin-

ger, ser alt endnu vuf vinterligt 

ud, at Vaaren og Løvspringet sy-

nes en fjærn Drøm. 

Kun Mosset ved de store Slam-

Mats Fod svulmer grønt og frodigt; 

— dog, det har det gjort selv midt 

I Vinterens Mørke, paa milde Tø-

vejrsdage, saft Mossets Svulmen er 

intet sikkert Vaartegn. 

Det er Knoppernes Hær, vi møn-

strer, i Haab om snart at se de 

tørste grønne Sejrsfaner foldes ud, 

men Knopperne sidder endnu bru-

ne og lukkede, som de har siddet 

der, siden Løvet blidt i Fjor. Lidt 

større og sværere er de vel blevue, 

men de brune Knopskæl holder sig 

haardnakket sammenpressede og 

ikke det mindste grønne Glimt kan 

øjnes. 

Kunde vi imidlertid se ind gen-

nem den gran Bark og følge Saf-

ternes Vandring t Barkens og Ved-
dels Millioner af Celler og Kør, vil-

de vi alligevel fair et !erinye at, at 
eu ny Tid er ledvarslet, og at der 

1 det skjulte rører sig mægtige Kriel- 



ter, som I Løbet et !ae tiger vil 
skabe Liv i de tilsyneladende døde 

og ilt/ilsomme Træer. Saftstignin-

gen fra Røddernes fire Net op gen-
re-n Stammer og Grene og ud til 

Knoppernes tætte Mylder er allere-

de i fuld Gang -- og de. med den 

rige Tilførsel at Nserbsgssioller, som 

b...tinger Skovens Løvspring. 

Men at ydre Tegn sporer vi hos 

Bøgen endnu kun fas — og end 

færre hos den sendrægtige Eg. 

Naturen, [armt* Bryllup. 

Vi maa gaa til Ellen og Birken, 

til Hassel og andre Træer og Bu-

ske med lange, flagrende Rakler, 

o n vi vil se ,Grant' pas Grenene 

og endda falder deres Grønt nær-

mest i det gule og har fores/rigt 

slet ikke noget med Knoppernes 

Løvspring at gøre. 

Det er jo Blomsterne, der her 

er pas Færde ler Bladene og der-

ved skaffer de billiontallige arnes, 

lette Støvkorns Skyer større Mulig-

h,,c1 for ved Vindens Hjælp at bæ-

res over til Hunblomsternes venten-

de Skarer. Del er Naturens første 

Bryllup, som fejres her i den tid-

lige Forener — det Blomsterbryl-

lup, som indleder alle de mange 

Brudefærd I Planternes Verden, der 

Vaaren og Forsommeren igennem, 

ja langt hen i Højsommerens hede 

Dage, følger 1 festlig og broget 

Række. 

At dem alle er Rakletræernes 

Bryllupsfest den, der holdes under 

de mest beskedne og dagligdags 

Former, uden straalende Farepragt 

og prangende Toiletter og uden 

spraglede Sommerfugles Deltagelse 

som Brudepiger og Brudesvende. 

Men alligevel virker den festligt pas 

vort Sind — thi den er Vaarens 

første Fest og symboliserer mere 

end noget andet Livets Genopvaag-

nen i de nøgne Træer og Buske. 

Tropetravernes Farvepragt, selv 

Orkiderankens rige Blomsterfantasi 

skænker os ikke den dybe, intime 

Glæde, den Sindets Fornyelse, som 
de beskedne, gullibrune Rakler, 

der i Marts og April flagrer lystigt 

for Vinden pea Hasselbuskenes og 

Pilenes, Elletræernes og Birkens 

tynde nøgne Grebe, bebudende de 

lyse Foraarsblornaters Hære og det 

glade Løvsprings Komme. 

2ffajuise. 

Hej, hvilken herlig Vind; 
Nu blæser Somren ind, 
Skyggen skrider over fjerne Høje; 
Gøgen, den glade Skælm, 
kukker fra Digels /Elin; 
Banden knapper op sin korte Trøje. 

Landet af Dis er fyld!, 
Staden er solforgyldt; 
blid den syge indved Muren lister. 
Blomsten slaar øjet op, 
Hækkeir har Knop ved Knop; 
du kan næsten høre, hvor de brisler. 

Jeppe Aakiser. 

lialhuffighed 
i del daglige Liv. 

— o — 

Hvor taa og emu Livets Nød-

vendigke,der i Virkeligheden er !  

Naar man har Husly, Varme, 

Klæder, dagligt Brød, og man der-

til føjer Renlighed, lidt Uddannel-
se, en god Samvittighed, Familie-
baand og gode Venner, ja, sne 
har man nævnt alt, hvad der skal 
til for at gøre et nøjsomt Menne-
ske lykkeligt. 

Men I vor civiliserede Tid bliver 
Menneskets Levevis mere og mere 
kunstig, Fordringerne bliver stedse 
større og større, der bliver stadig 
Brug for_flue Penge, og alle Livs-
forhold,bliver mere og mere ind-
viklede. 

Mangen Familiefader lægges 
Graven en halv Snes Aar eller me-

re før Tiden, fordi de stadigt vok-
sende Fordringer gør tiet nødven-

digt, al han overlæsser og øde-

lægger sig med A•bejde og med 

Be isy mr Inger. 
Modens stadig skiftende Luner 

synes at gøre det nødvendigt, at 

der hele Tiden skal anskaffes n) e 

Dragter, Skik og Brugjlninger ham 

til at lænke, at han nødvendigvis 

man anskaffe sig nye, kostbare 

Møbler, og alt dette forstyrrer 

hans Ro, udhuler hans Pengepung 

og ssrekker hans Arbr.jdaevne og 

Livskraft. 

Dd kræver baade Mod og Vilje 

d trodse denne Tidens uheldige 

og ødelæggende Stramning. 

Det kræver Mod for en Kvinde 

i vor Tid at erklære sig uafhæn-

gig af Modens Lunt r ug at b:- 

stenende Skik og Brug, og der er 

forholdseis hun fas, der besidder 

delle Mod. 

Del kræver en betydelig Grad 

af Uafhængighed al h. uge en Dragt 

i 3 Sæsoner, nem. Naboen bruger 

3 eller 1 i een Sæson 

Der skal boede Selvstændighed 

og rolig Overvejelse .61,1.hvis man 

ikke skal føle sig næsten tvungen 

til at gas hen .:og:kerbe,,nye Gar-

diner, naar man føler, el man bli-

ver udsat for Naboens Kritik ved 

at lede,' de:gamle hænge længere. 

Der skal ogsaa Mod til at holde 
igen, naar der skal være Selskab, 

og Spisesedlen skal fastsættes. Man 

vil nødig! staa tilbage, naar det 

gælder at sætte mange og fine 

Retter pas Bordet. 

Lad os have Mod til at sige 

Stop, naar Skik og Brug, Moder 

og Uvaner vil føre os paa Afveje. 

Det s'aalaætter vor Vilje, akter- per 

den sunde Fornuft og skaber en 

god Balance i de økonomiske For-

hold. 
Dr. H. 

Kvinder, som 
ikke bliver gift. 

—D— 

EI amerikansk Blad har under-

søgt det ejendommelige Forhold, 

at der findes sari mange smukke, 

unge Damer, som ikke bliver gift. 

Bladet deler dem I seks Klasser. 

Den første Klasse omfatter Kvin-

den, som ikke kan tie. Del kan 

være en henrivende ung Pige, som 

mange Mænd forelsker sig i og 

som Adskillige oven elsker. Hun 

ejer alt, hvad el forelsket Hjerte 

kan begære. Desværre ejer hun 

mere end det — nemlig Veltalen-

hed, som selv den varmeste Kær-

lighed kan være foruden. Hun ta-

ler med Folk om alt ; hvor hun 

end kommer, kaster hun sig ind 

i Samtalen uden at lage Spor af 

Hensyn til Samtaleemnet eller de 

Mennesker, som er til Stede. Hun 

taler med om Kunst, Politik, Land-

brug, Litteratur, Børneopdragelse 

— intet er helligt for hende. Det 

forekommer hende, at Samtalen er 

uden Indhold, sna længe hun ikke 

dellager. Hendes Skæbne er for-

udbestem1. Først opdager hendes 

Veninder, at hun er dum ; derpaa 

opdager hendes Kærestes Venner 

det samme. Til Slut bliver Kære-

sten ogsaa opmærksom pas Kends-

gerningen, og sna letter han til 

Afsked paa finnen og gear. Det 

er Synd for hende ; thi der findes 

10 Gange Bi mange dumme Kvin-

der som aldrig bliver opdaget, men 
alligevel bliver gift, fordi de har 
forstue! at tie --- eller nikke med 
et intelligent Blik I øjet, naar and-

re sagde noget. Eller ogsaa har 

de smilet ironisk, hvilket °Raae 

virker begavet. Sonden 
noget kan 

jo Imidlertid læres. Den Ineit«-I te- 

lende unge Dame bliver som of-

test tavs med Arene — af For-
bavselse. Men da er det lom Re-

gel for sent. 
Den anden Klasse omfatter Kvin-

den, sem har den Uvant ar sige 

Nej. Denne Kvinde repræsenterer 

en meget almindelig Type. Hun 

er ikke behagelig, og det hævner 

sig. Hun foragter Manden, fordi 

lian uden Forbehold aabenbarer 

Følelser, som hun ikke selv kender. 

Hun begynder tidligt al samle pas 

Mænd, som hun „kuade have faael• 

og luer !svæver bestandigt i den 

Vildfarelse, at de 3tadig er ulyk-

keligt forelskede i hende. Hun vil 

gifte sig med den bedste al dem, 

der ligger for hendes Fødder; nit n 

nuar hun endelig har bestemt sig 

har de rejst sig allesammen og er 

gaaet deres Vej. 

1 tredie Klasse finder malm Kvin-

den, som ikke kan glemme. Hun 

har været forlovet, og Forlovelsen 

gik over Styr. Det var ham, som 
hævede Forlovelsers. Nu har hun 

labt Troen pas Mændene. Enhver 

ny Tilbeder taber ved at blive sam-

menlignet med den Første, som har 

forladt hende Hun bliver kedelig, 

og ingen vil have hende. 

1 den fjerde Klasse findes Kvin-

den, som kun kan tilbede. Hun 

sætter sig straks ved den nyerhver-

vede Kærestes Fødder og ser til-

bedende pas ham med sine store, 

dybe Øjne. Dette smigrer ham en 

Marined; men eller to Marineders 

Forløb er det blevet en Selvfølge. 

lighed. Eller:er_halvi Astra Forløb 

er han træl; han bliver forarget og 

gear sin Vej. 
Vi kommer nu til den femte Kras-

se, som omfatter Kvinden, 'som al 

Tid er i daarligt Humør Hun: kri-

tiaerer alt — Kærestens Holdning, 

hans Flipper, hans Moder, huns 

Stemme, hans Venner, den Restau-

rant, han vælger, naur de drikker 

Kaffe, hans Meninger, hans For-

slag, hans Optræden. Alt dette sker 

i den bedste Flt nsigt; men han kan 

ikke frigøre sig for ubehagelige 

Anelser om, hvad dette kan udvik-

le sig til, naar de engang bliver 

Pudselig — en Dag, naar 

So'en skinner, og Kæresteri finder, 

at ogsaa turn hør trave en Smule 

Fornøjelse her i Livet, løber han 

fra det hele. 

Sjelle Klasse repræsenteres af 
K, Inden. som bestas dig venter pas 

„den Rene'. Hver Gang, der kotu-

rner deri mindste Kurre pert Tren-

den, søger hun Ereornhedtu og 

spørger sig selv meget alvorligt: 

— Elsker du han! virkelig? 

Til Slut pegynder Kæresten og-

saa at tvivle, og sna forsvinder 

han. 

maj. 

Hvad er del der lysner 
1 Skovbrynet frem 

og blinker paa Bølgen ved Kyst? 
Hvad er det, 

der smiler for øje og Kind 
og jubler og le l i mil Bryst? 
Det er Maj, der er kommet 

til Danmarks Land 
med Sol over Bakkel ug Dalt', 
med Blink til hver Sneg 

og hver Tale. 

Hvad er det, der klukker ved 
Skovhækkens Bred 

oe klinger i Solsnrtens:Fiøjt? 
Del er Mej, der er kommen 

til Danmarks Land 
med Toner, der liflige strømme, 
med Klange til 

Længsler og lysende: Finas 
og livadybe Menneskedrømme. 

Johan Skjoldborg. 

Gudsljenesie og Meder, 
—o— 

Søndag den 16. Maj 

Allinge Kl. 8, Sct. Ols Kl. 10. 

Kl. 4 i Sandvig Missionshus 
Gudstjeneste ved Sognepræsten 

Tirsdag K.F.U.K, i Sandvig Kl. 8 

Luth. Missionsforening 

Tein Søndag Kl 2.,30. Allinge 5 

0. Thorngreen 

Metodistmenigheden (,,Betesda'). 

Søndag Gudstj. Kl. 4 Efter. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Al Skyld 
til det gamle Allinge-Sandvig Mo-
tortærskeselskab, der ikke er ind• 
betalt inden 1. Juni d. A, bliver 
overdraget til Inkasso. 

Andeæg 
til Salg paa 

Pellegaard, Rutsker 

Urmager og Guldsmed 
Altture 	Tlf. 93. 

Allinge Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 

Drænror i alle gangbare Slør 
relser. Tagsten, Mursten og 
haandstrøgne Facadesten. 

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

Priserne paa Teglsten og Ror 
er nedsat med 20 pCt. 

Allinge Teglværk 

Fikse Sommerkjoler 
til næsten ingen Penge og mod. 
Damefrakker i største Udvalg. 

Golfveste, Forklæder og Underkjoler. 
Damellæned fra 1,48 
Morseliner og 
mod Vaskestoffer 1.28 

Et Parti svære Silke Flor-
strømper pr. Par 1,78, 3 Par 
4,95. Kollossalt Udvalg i moder-
ne Strømper fra 0,88. (dobb. Hæl) 

Mannfuldurflusel, Hasle.  
Ekstrabilligt Arbejdstøj 

Prøv vore stærke a ntik. Over-
all,. til 5,85. Jakker og Ben-
klæder a 4,85. Zephyr Skjor-
ter 4,00. — Svære Maceosokker 
68 øre. Ekstragode Mollskinds-
benklæder i stort Udvalg. Billige 
Arbejdshuer. Ægte svenske Vega 
liner fores. 

Et Parti Maceo-Underbe. 
klædning tids. ekstra billigt 

Munniuklurhusel. Nusle.  
Ung Ko 
som kælver i September 
Stak Halm er til Salg 

Jørgen P. Petersen, 
Krakhoj, Olsker. 

En ung Pige, 
helst en, som har været ude for, 
kan Fan Plads I. Juni 

Sandvig Boghandel. 
Henvendelse Mandag 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

liedlemsbal Søndag den 16. 
Maj fra Kl. 8 til 1 paa Christen-
sens Sal 

Medlemskort for 1926 
giver kun Adgang. 

Baltegn: Herrer 1,25. Damer 0,50 
Nye Medlemmer optages til 

Lørdag Aften hos Kassereren I I. 
Lovholm og Form. E. Frirshind. 

Bestyrelsen. 

Rid 
Skattelisten med ~fart 

Elendomaskat er fremlagt til 
Eftersyn paa Rø Afholdshotel fra 
17-31. Maj 

No 2.ner aa det. 

Ro 
Fælles Ungdomsmøde Man-

dag den 17 hos Nielsen, Stenby-
gaard. Thinggaard taler. 

Alle er velkomne. 

Villa enåkeå 
til Leje i Sandvig eller i Nærhe-
den af Allinge-Sandvig, nær Stran-
den. 3, helst 4 Værelser, ikke 
Straatag. 

Billet mrk. „Sommervilla" be-
des snarest indl. paa fil. Kontor. 

D.:s. 11.1  11( 
afholder Takkefest for Forenin-
gens Medlemmer Lørdag den 15. 
Maj Kl. 8 paa Th. Bendtsens Sal 

Damer, der medbringer Pakker 
har gratis Adgang 

Bestyrelsen. 

En 6ylte 
3 Plove samt en Enspænder-
Liengedervogn er til Salg 

Virkelyst, Klemensker 

Kredit efter Aftale. Anton Kofoed 

Stehder-Flanter 
i mange fine Sorter, anbefales 

3fallelyst, 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

Personkørsel 
udføres 

Smed Bogenren, 
Tlf. Rutsker 75. 

fa 

Siografen. 
Søndag den 16. Maj Kl. 8. 

&zkedronn ing °C° !Lises 
Sisættelse. 

Elispedilricell 
Spændende Kriminalfilm i 6 Akter 

Børn tinder 16 Aar 
har ikke Adgang 

10411111•••••••••••
•  

og en 

ffancfietskjorter fra 5,50 
Oxford Skjorter fra 3,75 

 
Ridebenklæder fra 14,00 

Kulørtir Habitter 50,00 
Ægte biaa Kamgarn-Habitter 60,00 

Al Færdsel !Fikse moderne Frakker i stovt

s 

 Udvalg. 

over Marken forbydes. Ornstrej- 	 OÆr. elsen,  ffiresen. 
rende Hunde vil blive skudt. 	 , 

Jul. Mogensen, 	 Telefon Allinge 100 Smedegaard, Olsker. 



Carlskr's 
&port F 

slailhe flasker 
m.Gulat-Etk. 

NI MIN 

eZ 

I ./3ord. 

Tovværk 
Hamp-, Manilla- og Sisalrøb. 

Liner, Flagliner, Merling, 
Sklbsmandsgarn, 

Skagler pr. Sæt altid beligst 

"2firiline Si1110 nid 	Troitfilforreltlithl 

De bek. nye Vaskestoffer 
„Silkolrn" og -Shaneenw haves paa Lager i mange smukke 
Dessins Stofferne er fabrikerede af Kunstsilke og _Bomuld 
og er ægte i Sol og Vask. 

Nordlandets Handelshus. 

De hede 
Mine godtl bekennte amerikanske Overalls og Jakker i alle Stem 

bade til voksne og Born fra 4,50-650 Prima blaa Molskindshen 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

I 6811$994114141111111119991,1111~~119 

BORNA MARGARINE • • 

i : • • • • ellIffil••••••••••••••••••••1114~14 

Vare nye ardirier 
er nu hjemkomne, og Priserne er inar meget billige! 

	

Svært dobbelttraadet Gardin 	 1,25 

do. 	med Bol t paa 	begge Sider 1,50 
do 	dobbelt bredt 	 2,049 

SE VORE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 

,31acitnelassefader 
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris. 

"?ilbuste gnioniali ug $robuttfurretuitig. 

eg tiår den iihe 8
1(

0 
som passer Dem ! 

Masser af Fodtøj for Sæ-

sonen er hjemkommen og 
sælges til billigste Pris. 

e. Larsens Skotejs forretning, X11inge. 

er the Ie i..1k 44 velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

‘1kG2‘Astiv. .4P‘Got«Ns/44, 
NORD 	ATOR1) 

Dame-Overtøj 
til Foraar og Sommer er nu paa Lager i et 

smukt og righoldigt Udvalg og til meget billige Priser. 

Et lille Restparti fra sidste Sæson sælges til halv 
Pris og derunder. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Færdige Moler. 
Sort og kulørt, uldent Uldmouseline, Bon-i-

uldsmouseline, Tricoline, Zephyr, 
Uldcrepernarocain osv. i smukke, niodt:r 
ne Mønstre og meget fikse Faconer .  

Priserne er i Aar meget smaa! 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

2iagaJin du ,`)1fordsUdsaig 
har et stort Udvalg i Herrelingeri, Arbejdstøj og Tricotage. 

Restpartiet af vore Motorjakker udsælges for 14,85-- 11,85 
tidligere Pris 26,00 —1850 

Et Parti Overalls, alle Størrelser, tids for pr. Par 	5,70 

Blaat Maskintot haves i jakker fra 6,00, Benklæder 6.30 
Kitler 1 	Kedeldragter 1o,75, Overalls 6,75, 

Priserne er for voksne Størrelser. 
Prima Kvaliteter fores i blaa (4.,, stribede Mollsbenklæch r, 

graa uldne Benklæder, blaa uldne Fiskerbenklæder, Ride-
benklæder m. rn. 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips. Seler, Sokker, 
Hatte, Huer, Handsker. 

Vegahuer, fremstillet af ekstra prima Materiale 	6,00 
Et Parti sorte og kulørte Sokker udsælges for pr. Par 0,55 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Ekstra Tilbud. 
Et Parti Lammet Zephyr, 1 ro hr,  , 

smukke, moderne, elegante Mønstre. garanterede sol - og 
vaskeægte, sælges for pr. m. 1,36 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Kædevarer 
Kotøjers  Grimer, Tøjerpæle, 

Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafter, 

Fjederhager, Bringkobler 
S-Hager, Nødled 

købes altid bedst og billigst i 

qt trinde -Yoloffitii- 	7robtffitforrettung • 

Flere Hudrede Ifiduillger paa Lager 
Soideste Syning, bedste Pasfo:m og til de billigste Priser, som findes. 

Fine blaa Kamgarrisklæunin.jer 	55-65 Kr 
Ekstrafine blaa Sergesklædninger 85.90-100-110 - 
Brunstr ibede 	do. 	45-60-65-75-85 - 
Prima graa (Peber og Salt) 	 65-80 - 
Brunmeterede, ekstra gode 	 BO - 
Covorkot 	 75-80 - 
Gode Buckskinds do 	 50-55 - 

Ekstra Benklæder i Buckskind og Kamgarn i mange Monstre. 
Blaa Fiskerbenklæder i Prima Kv. 

Jeg har Benklæder OQ Veste i Hundredevis i alle Størrelser, samt 
fine Gabardine-Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker og et kolosalt 
Lager af Herre Hatte, Manchetskjorter. Kaikiskjorter, Huer, Slips, 
Kravetifij, Seler og Sokker 1 et uhyre Udvalg. Pæne og gode Klæ-
devarer til dem, der vil have syet efter Bestilling. Stort Lager al 
Mouseliner Ira 0,90 m , samt alle andre Manufakturvarer. 

Billigste Priser faas altid hos 

Tlf 20. en XanJen. 29. 

Perssan-Bil 
 — Mindre Lantkntnel 

udføres. Skolekornet 
Telefon Ro 37. 

Miii llrilmgdouelq, 
bringes i velvillig Erindring 

lIerenammnn Efterfl. 
Tlf. Ro 71 

Bil udlejes 
5111an Priser 

Ludvig Pedersen. 

Ring  op lit RIIinge 139! 

Uaase- og Andeæg 
samt Sætteskalotter sælges 

Pihl, Engvang 
Tlf. Ruts 21 x 

MW» 
.Commefinive, 

Ba rberknive, 
Barbermaskiner, 

Skræddersakse, 
Linnedsakse, 

Broderisakse, 
— Nye Varer — billige Priser -- 

.1. B. Larsen. 

yersonkørsel 
udføres-  med ny 4-5 porno. 
tiers Hil til rimelige Priser ! 

Tlf. Klemens n. 53 y 
Chauffør Alvin Møller. 

Nye 
Cykler 

samt alt Tilbehør. 
Priserne betydeligt nedvat. 

Nogle brugte Cykler sælges 
meget billigt. 

A . Rikkeinen, Allinge 
Telefon 102 

- „ 

Klædeskabe, 
I: omunoder, Spinentnentole, 
Itorde,Soveværelmemmobler 

()■; Madrasser kubes for- 
delagtig hos 

Snedker 
-ni. il 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Det hænder 
for eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce, Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Kdti eller Salg. Under- 
visning. Pension eller andet 	. 
Husk da. at NortibornholmslUge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 
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+,6A+ `f orlang hoJ deres Åebrnand 

DANMARKS 
Kaffetilsætning! 

1(?1 

rjma 

Ny Billedserie 
Humoristiske Dyrebilleder 

1-12. 

MWW-rk-Up 

:)tlt i torre og ubrørte 

Zar, gertti, 
S'beffaf, Zørrelfe, 

Zerpentin og 13enter 
robed bebft 
og biftigft i 

gotonial og ']3robuttforretning. 

Kørt:4)1en. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 
litanne-hbandvilg 

Gyldig 16. Maj til 15. September 

t * 
Rønne H. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 
	

8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59 
Rei 
	

8,46 2,21 5,06 8,01 10,13 
Humledel 8,54 2,29 5,14 8,1010,21 
Tejn 
	

9,00 2,36 5 20 8,16 10,27 
Allinge 
	

9,12 2,48 5,32 8,27 10,37 
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,35 10,45 

CiSaftmitiferet ZroOffetning tit ioitieganrbc, 
afle s£1rebber, flove og jinaa 	jtur Z;t1re. 

(Niv. glat S:jeinitriwb. (salt). 13iggetraab. 
riramper. 	'Store, line 	 feelge til 
;ltarets tabefte Toteringer, og biøje '.grif er er 

meget billige i 

`ordlandets Handelshus. 

Zaaftrb til ffirmitfober. 
?Rie ilagt, ogfaa Silebingecerter, (&3Iceitocerter, 
Qifter. SolbboMmebe. t3ttl Sennep. - 	t lille 
'3artc act«aDet INIjg, etftra gbal. fcelge43 

N ordlandets Handelshus. 

• 

Borholms Spare- & Lilallekasses 
Afdeling i Allinge G---"="'"-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Intlirknd er pait: 

3 Itnnnedern Opydgelite 	 1,rf pCt, p. n 
Almindelige Nipnrelteunievilknar d 	 1 

Folio 
I Fornargelmetinfdelingen 	3,5 
hvortil Pramle. hidtil 2,5 pCt. 

•	 

i bar jtort fager og jan.bele billige Drifer. 
Zette gce(bcr ogjaa for bc gobe fantjtaartte 

	• 

Ngninoartitter. 
sPfanter, Zommer, Cr.,entent, Stagpap. 

Iptajerebe .2errør, Shtibber og Sllinetrug. 
Cementrør, Søm, Struer og Q3oIte. 

Zagbinbiter, Stafbbinbiter, 
.sættg ter og 3ejtag 

anbefale tit biffigfte Briter. 
?intrige itotoulat=. og 1;robartforretning. 

Zraalibirti 
er bjemfontmen og babe paa .Vager i (lite gRa,- 
n'ehibber og forfteffige 

43riferne er nebiat folofa(t. 
9ttlinge Stotottidz og $rOuttforretiiing. 

epaber, 
Støbte, Grebe, 

Sfitifejcern, 
Wirabegrebe, 

51.)ppejcerit 
anbefalei (tort libbatg 

tit biftigfte ':f3rifer. 

%Ringe Rolontali og 1;43robuttforretiting 

fflanetietirjorter 
er biftigft bor 

ftribebe Stjorter fra 5,50 
Crftra Nære bo. meb 2 `;lipper 6,50 

i mange 93Ilønftre 2,00 
totic ,RlipVer 50 øre. 

Stort lIbbalg i tulørte Sorter fra 49 øre. 

lorNatiM'f?anbelst?us 

N) løber kun Mandag og Torsdag. 
fra 28, Ju.,1 id 30. August. 

t) løber ikke Mandag og Torsdag. 
fut 28. Juni til 30. August. 

Minn ti viv-Itnurte 

• t 
Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 9,13 1.22 5,33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
Humledal 7,03 9,26 1,36 5,47 8,41 
Rø 	7,13 9,38 1,46 5,59 8,53 
Klemens 7,27 9.53 2,04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10,05 2,15 6,25 9,20 
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

*) løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30. Juni til 28. August. 

t) løber ikke 0.rsdag og Lørdag 
fra 30. Juni in 28. August. 

Søn- og Helligdage 
littretne-Nand•ig 

Rønne H. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43 
Rø 	8,43 1,58 4,51 7,58 
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06 
Tein 	8,57 2,12 5,04 8,12 
Allinge 	9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 	9,15 2,30 5,20 8,30 

tfiand•Ig-lttunne 
Sandvig 9,00 1,00 5,35 
Allinge 	9,08 1.06 5,41 
Tein 	9,16 1,14 5,50 
Humledal 9,20 1,19 5,55 
Rø 	9 31 1,28 6 06 
Klemens 9,46 1,42 622 
Nyker 	9 56 1,52 6,32 
Rønne 	10,15 2,10 6,50 

Drik 
1.1:1.::F2HEEF" 

. .. 

11,11t;,, 
Ung! 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMER DRIK 

Ccu-ls1)-erg 
Bryggerierne 

libfrubbra•bber 
og biøje egner jig jcrrbele£3 til alle 
net, 	riitjefittje, Sture o. tg. 

e rigtige tørre, Maltfe og fteerte 
ptojcpc og flooteDc «ido: og oftbrcener 

[lange og forte .ceugher] fnigeø ineb ftor 
hat pr. gontant 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesiter, 

Bornholismiligiiisiargarine, 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-

' kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Vore Mouseliner 
er nu hjemkomne, og Priserne er billigere end nogensinde. 

Kom og se vort store Udvalg i smukke Nyheder 

Nordlandets Handelshus. 

SOKKER 
Sieirsfe Udvalg. 

Bedste Kvaliteter. 
Billige Priser: 

MdgdSinduNOrdS1MS. 
VICTOR RIANCK 

Trif.5 ALLINGE Teif.5 

8,50 
8,57 
9,06 
9,11 
9,22 
9,38 
9,50 

10,10 
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