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"idealer I et antal ar  retur  tee•eael 

til 	 i Allinne-ftlandyli, 

Olsker, ittitiekor. aio nx Klfietomitiker. 

Det himmelske Riges Hovedstad. 

Xilte teoder. 

Lille Moder, dine  Hænder 
er saa runkne og sas ru; 
aldrig har Dig selv Du sparet, 
smertel igt jeg har erfaret, 
ingen er som Du. 

Lille Moder', dine Kinder 
er indfaldne, blege nu; 
Arbejdskampens bedske Silden, 
gjorde gammel førend Tiden, 
ingen er som Du. 

Lille Moder, dine øjne 
er saa blide, 	et Nu 
aner jeg, at mangen Terne 
græd Du oser ting, Jeg Daset' 
ingen er som Du. 

Signe -fennen. 

Fra fjerne Lande: 

Uden ler Chico Men. 
— o 

1 Beskrivelser af Peking kan man 
læse, at Byen kan siges at hestes 
af to Dele: Menchubyen og Kir e-
ee,,byen, hvilket jo burde betyde, 
at i den ene Del bor Manchuerne  
og i den anden Kineserne. Benæv-
nelserne er imidlertid nu lige sari 
lej agtige som vildledende. Ganske 
vist ligger i den sankaidle Mai chu-
by Kejserpaladset og de manchui-
ske Prinsers Paladser, men de 
sidstnævnte gear vel nu alle deres 
Undergang  imøde ; da deres Ejere 
ikke har Read til at vedligeholde 
dem, efter at de har mistet deres 
lukrative Embeder. Og den fattige 
Manchubeiolkning har for længe 
siden feldkommenl blendet sig med 
Kineserne. Deres Sprog er glemt, 
deres Sæd og Skik glemt, og det 
eneste karakteristiske Træk, de har 
bevaret, er Kvindernes Frisure, Det 
er ganet med dem som med alle 
andre  Fremmede, der hin „erobrer" 
Kina de er blevet opslugt al Ki-
nesernes vidunderlige Vil:tantet, og 
den Del al Hovedstaden, som kaldes 
deres, er det ikke længere, Derfor 
er de kinesiske Benævnelser paa 
Bydelene adskilligt mere prinsende: 
de kaldes den indre og den ydre 
fly. 1 deri  indte  By (Mauchebyen) 
I eger Boliger og Embedsbygnin-
eer, i den ydre (Kineserbyen) lig-
ger Forretningerne og Forlystelses-
Mederne, De to Bydele skilles al 
en 15 Meter hej og 20 Meler bred 
Mur, i hvilken der indtil tor nylig 
landtes tre -- siger og skriver tre! 
— Porte. Tænk hvad det vil sige 
kun al have tie 10 Meter brede 
Forbindelaesaarer mellem lo Byer 
paa hver V, Million Indbyggere. 
1 den stærkest Indikerede, Midtpor-
ren,  kunde uran ovne undertiden 
1.44 Lov al vente en halv Time Urt' 
el komme leemiern den uhørte 
Mængde af alles'ags Køretøjer og 
F.dgengere.  Men  i 1916 eatinedes 
Irre nye Porte i Muren, sne at der 
nu er syv, hvilket er at stor Vigtig-
hed  for Trafikken, min sikkert har 
røvet noget af der,  middelalderlige 

Charme, der har hvilet over Pa- 

kirg. 

Den ovenfor nævnte Midipoi I — 
Ch'ien Men — er som sagt der; 
vigtigste Forbindelse mellem de 
to Byhalvdele. Da den ydre By isret 
er Forretnings- og Forlystelsesby-
en, saa betyder at galt 'udenfor 
Wien Men" at ,galt Byen" : at 
gere Indkøb eller at more sig. Om 
Dagen har, som det sig her og 
bør, Handelen Herredømmet. de 
tusind Boder, som oftest  hel! (lab-
ile mod Gaden, ser  men „det for-
merlede Kinas' Skatte ligge udbredt 
til almindelig Beskuelse. Gammelt 
Porcellæn, Broncer, Malerier, Sil-
kebroderier, Pelsværk, Ædelsten( 
— al t delle, der har gjort KInne 
Kunstindustri saft berømt, lokker 
overall øjet — og som Peamindel-
se om vor egen Races udsøgt dear-
lige Smag ser man Masser af uden-
landsk Kram af den sletteste og  
hæsligste Kvalitet. Man kan ikke 
lade være at skamme sig, neer man 
i den ene Butik ser Landets egne 
elegant og smagfuldt udførte Kunst- 
produkter — og 	deri næste en 
Samling Koneervesdaaser med skri-
gende Etiketter, Vækkeure og Spej-
le med smagløse Dekorationer, 
grønne  Plydsstote fra 1/370'erne og 
andre af vor Civilisations Velsig-
nelser. 

For europæiske Damer, der  gear  
pari Indkøb i Kineserboder, maa 
del være en rig Kilde III Glæde, 
at det harer 	Dagens Orden at 
prutte; de! skal gøres, og det lyk-
kes altid. Del er kun de allerstør-
ste og bedst renommerede Forret-
ninger, der vover at trave noget i 
Retning al hvad vi kalder laste Pri-
ser. Sædvanligvis forlanger den 
Handlende en Pris, der fra tørst 
af er det ti- til hundredeclobbelle 
at, h vad  Varen er værd, Hvis men  
betaler uden at prutte, hvad uer-
farne Turister jo ofte gør, sari ler 
Kineseren af den tossede Udlæn-
ding, men bander  maltske ogsaa 
over, at han ikke forlangte lem 
(lange  sen meget, hvilket han jo 
sikkert havde kunnet Nat Det varer 
Imidlertid ikke længe, før man bli-
ver klar over, hvor let det gaar med 
at prutte, og man gaar de og føler 
sig stolt over, at man har Held til 
at Ina Varernes Pris ned til Halv-
deler' eller Tredjedelen. Men del 
tager nogen Tid inden det gear op 
for en, al man ogsaa paa denne 
Matide  bliver grundigt narret. Jeg 
kan give følgende Read til dem, 
der agter at bande med en Kline- , 
ser : Spørg ikke om Prisen, men 
begynd med at byde omkring Ti-
endedelen af hvad de anser Varen 
tor at vare værd, og lad derefter 
Handelsmanden nævnte sin Pris; 
begynd saa forsigtigt at forhøje De. 
res Tilbud, idet De stadig lader 
som om De vil gav uden at købe, 
og lad altid Kineseren gøre det 
sidste Tilbud. Bærer man sig saa-
dan ad, er det Inniigt, at man kan 
opnas  al  fan Varen tor noget nær, 
hvad den er værd. Det er naturlig-
vis  indenlor  Antikvitets- og Detail- 

erihandelen at denne Mande at 
handle paa giver sig de mest gro-
teske Udsalg. Man maa jo være en 
helt erfaren Expert for al kunne 
algøre, hvorvidt en Poicellænsvase 
er ægte eller ej, og, selvom den 
er ægte, at bedømme dens Værdi 
saa nogenlunde. Der verserer man-
ge muntre Historier om ameriken-
etre Millionærer, der har betalt la-
beraglrge Priser For absolut værdi-
Isse Imitationer, blot fordi den 
Handlende har været ufnrskamniet 
nok til al udslynge en elateekkellg 
høj Pris. 

Jeg kan ikke uægte mig den 
Fornøjelse al rense op nogle af 
alle de gode Sager, der kan fans 
for en forholdsvis bi llig Penge 
Peking — for derigennem at friste 
mine eventuelle Læserinder til en 
lille Trup 111 Kina. Na tir  all kommer 
III all tager Turen Ira Stockholm 
jo kun fjorten Dage, og det er jo 
ikke noget,  naer man kan tao en 
Zobelskindspels for 500 Kroner. Det t 
er jo en ren Besparelse ifølge det , 
kendte feminine Ræsonnement )  
Først og Ireminest alleen Pelsværk: 

alle Farver, røde Ræve og 
Ente Ræve og hvide Ræve og blaa 
Ræve;

i 

 indvidere Granværk til de 
fabelagtig billige Priser, hvis man 
blot forarmer  at  prutte; sari lidt høj-
ere oppe paa Prisskalaen Herme-
lin og Zobel og Bæver og Odder; 

Yoraarsfiimlen. 

Foraershltnlen er ren og bien, 
del dril/er af solvarm Muld. 
1 1-lavens Bede stem Vinca Lena 
og Paaskeblierries Guld. 

Buskene grønnes i Forearsdag; 
med Knopper 

stem Frugthavens Trze'r, 
Spurvene synger langs Husets Tag, 
i Haven er Boglink og Stær. 

Jeg sidder og lytter til Fuglelyd 
og ser  deri lysegrea Jord, 

Tiger, Panter og Leopard ej at for-
glemme. Men vil man have tarve-
ligere Sager, saa findes en Masse 
Variationer af Faer og Ged og Hund 
og Kat. — Gear man dernæst til 
Silkebutikkerne, saa blandes øjet 
al de mange udsøgte Broderier med 
Blomster og Drager I alle Regnbu-
ens Farver. Hvad siger Damerne 
til en herligt broderet Teaterkaabe 
af Verdens bedste Silke for 50 Kro-
ner, eller et gammelt Vaglapet at 
somme Materiale, maltske tern Me-
ter langt og to Meter bredt for 
100? — Gear man saa Ind Ju-

velerforretningerne, man man imid-
lertid være meget forsigtig, thi Kl-

anserve  kender ogarla den Kunst 
at forfalske Ædelstene. Man kan 
Imidlertid med Sikkerhed las me-
get smukke Halvædelstene  som Tur- 
kiser og Ametyster o. 	for en bil- 
lig Penge, ogsas Perler. Men over-
for Ruhirser og Safirer burde man 
gøre klogt i at være meget forsig-
tig. Jeg vil ikke glemme at nævne 
de smukke Paaruglljer, de hvide 
Aigretter til Hatte og Coiffurer, samt 
Selvsmykker monterede med en 
Slags blaa  Fjer. — Ja, Boderne 
udenfor Ch'ren Men mas virkelig 
være et Damernes Paradis, men 
glem blot Ikke, at en kinesisk 
Dollar gælder det samme som to 
svenske Kronen I 

Carl 'I anke. 

Johannes Jørgensen. 

Dell røde Hat. 
—o— 

Jeg ser en Hat, sagde Spariko-

nen og trak Vejret højt og besvær- 
ligt. ,En H-Hat 	en rød 1-1-Hat.' 

,Aa 	hviskede Ruth. 
_Aet" hviskede Naomi. 
Den fede Dame fejede Kortene  

sammen med en bestemt Bevægelse. 
.Og  det er alt, hvid jeg kan ae,' 
bemærkede hun koldt, ,med min-
dre 1  lægge r  I shilling  til pas Bor-
det, Tiden er udløbet!" 

De to unge Piger blev blege og 
sus bekymret part hinanden. 
.Jeg lovede at gere det billigt, 

lord] I er Veninder og kom Ind  
sammen,' sagde Madame Dalmatlo 
irriteret.  _Men jeg kan ikke lade 
mine andre Klienter vente hele Af-
tenen for en elendig shillings 
Skyld.• 

„Madame har luldstrendig Ret,' 
sagde Ruth beroligende. „Men Sa-
gen er den, af vi tilsammen kun 
ejer  sen shilling 111 at komme hjem 
for, er del Ikke sendt Naomi?' 
,Jeg er parat II] al gaa hjem,'  

sagde  Naomi heltemodig, ,og det 
er Ruth sikkert opera, hvis Mada-
me vil spas os en Ding til for I 
shilltrig." 

Der fulgte en kort, uhyggelig 
Stilhed, hvor Ruth og Naomi kramp-
agtigt knugede h anandens Hænder. 

,Godtl• sagde Spaakonen unaa-
digt, -men kun to r denne ene 
Gangs Skyld." Hun blandede Kor-
tene med sine snavsede Fingre. 
,Tag al!" befalede hun kort. 

Ruth Jubba tog af. Naomi Stubbe  
fulgte hendes Eksempel.  

,Jeg ser en Mind,' begyndte 
Madame Delmatio med hul Real 

,en Mand med Briller og brunt, 
krøllet Hear.• 
,Det  er Bert!" hviskede de to 

Veninder betaget. „Oen videre!" 
„Og der er Hatten Igen,' vedblev 

Spaakonen. ,Manden har noget 
med den Hal at gere. Del er en 
rød Hat.' 

„Ildrød ?• raabte de i Munden 
paa hinanden. 

„Ildrød," gentog Madame Dal-
malle højtideligt. „Den har noget 
med Jeres Fremtid at gere — en 
al Jer 

_Hvem — hvem?' slennede de 
i Kor. 

,En al Jer! Jag kan ikke se 
hvem! Det er fordi I bliver 'pikeet 
to pas een Gang. Men det etaer 
skrevet I Stjernerne. Det er *ae 
klart — saa klart. Pas pas Hullet  
i Matten, nar 	gear." 

Ved Foden al Trappen standse-
de de og saa paa hinanden. 

-Ruth," begyndte Naomi med 
skælvende Stemme, ,tror du del 

er —?" 
,Den rede Hat ,Meinon Chfc•?' 

sagde Ruth. ,Det tror jeg." 
Der fulgte en kort ildevarslende 

Tavshed. 
,Vi har været Veninder i mange 

Aar," sagde Naomi =arder, ,men 
jeg sak Hatten først." 

,Ja, hvad saa?' spurgte hende. 
Veninde med lynende øjne, 

,Deri vil ikke klæde dig," sagde 
Miss Stubbes bestemt. ,Du er ilt-
for bleg og farvelen.'  

„San!" svarede Miss Jubbs. Det 
synes Bert ikke — og han er den 

Mit Hjerte fyldes af Solskinsfryd 
som en Blomst, der i Lyset gror. 



Citronvand. 

unge Mand, der har noget med 
Hatten at gøre. Og du ved lige saa 

exit som jeg, at Madame altid si-

ja er Sandheden. Kari du huske den 
Gang, bun saa Pengene i Lilly Grays 

Kort, og Dagen etter fandt hun en 

shilling paa Gaden?' 

„Det var mig, der saa Hatten 

først,' gentog Naomi, .og  Bert 

Carter holder af mig, det har han 

altid gjort." 

,Han har da Iltld taget mere Hen- 

syn til mig end til dig,' 	leret det 
hidsige Svar. 

De stod overfor hinanden med 

lede Kinder og lynende øje; 

,Jeg købet den Hat paa Fredag, 

tatar jeg faer min Løn,' sagde Neo-

ns; koldt. „0„ nu gear jeg hjem." 

—Jeg ed Ikke følges med dig. 

i in du s syr forgyldte mig," svare-

de Rush haatiligt. ,Og jeg siger 

dig med det samme, al jeg køber 
I-1 inert paa Fredag." 

Den Nat var der to, der drømte 

den samme Dæm,. For Ruth Jubbs 

og Naomi Stubbi, der kastede sig 

hvileløs paa dere! Senge i forskel-

lige Huse i forskellige Gader, vi-

ste sig nøjagtig del samme Syn i 

Drømme: en ung Pige spadserede 

i Greentaech Park med en ung Mand 

under Armen, og den unge Pige 

var iført en mægtig ildrød Hat, be-

sat med fireogtyve Stedmoderblom-

ster i alle mulige Farver. Farven 

var ikke til at tage Fejl af, den ly-

ste lom en Fakkel mellem de grøn-

ne Timer og Buske! Der var kun 

en ene ile Ting, hvori Drømmene 

adskilte sig fra hinanden 	nem- 

lig den lykkelige Ejerinde al Hal-
e:ns Ansigt, 

Den skæbnesvangre Fredag op-
randt. Men mens Naomi sad trium-

ferende foran Spejlet med den Ild-

røde Hal paa Hovedet og beundre-

de sig selv fra alle Sider, sad Ruth 

et Par Gader derfra ved sin syge 

Broders Seng og hulkede, som om 

hendes Hjerte skulde briste. Hen-

des Broder havde pludselig faget 

Angina og Ina med heri Feber, og 

d.: 10 shillings, der skulde have 

været brugt til Hallen, var pul 

til at betale lteeen med. Hvad 

nyttede det, at hendes Mor roste 

hende for hendes Goahed og Hjælp-

somhed — det kunde ikke skaffe 

hende den aitraaede røde Hat. 

Den følgende Søndag modtog 

Familien Jubbs uventet Besøg al 

Bert Carter. To Timer senere frie-

de han til Miss Ruth Jubbs I en 

afsides Gade, 

,Del er kommet lidt pludselig 

over dig?" spurgte hans forbavse-
de Kæreste lidt efter. 

,Maaske du har Ret," svarede 

Bert Carter ligefrem. .Jeg mødte 

Naomi i Eftermiddags. Hun havde 

en rød Hat paa. Saa snart jeg fik 

Øje paa den, var jeg klar over, at 

del sku'de være dig. Før havde 

jeg ikke været sikker i min Sag. 

Men ingen Mand ønsker at gifte 

5 g med et Pigebarn, der har Mod 

til at spadsere omkring med en 

!lieder] Tingest paa Hovedet." 

„Naomi har altid halt en daarlig 

Smag," mumlede Ruth dydsiret. 

-Kys mig Bert.' 

Deres Læber mødtes i Mørket. 
B. T. 

geastaniert. 

Jeg her lænd! 
mine hundrede Kærter 

i Aar, som jeg gjorde I Fjor 
for den varme Sol, 
for den glade Vind, 
ler hver Blomst, 

som i Vejgrøften gror. 
Jeg har tændt 

mine Kæder i Aar emu i Fjor 
item Festblus for Sommerens riud. 

Jeg kender den gamle Længe, 
dens Tag er sars grut som Støv 

der Svalerne bor, 
jeg har skygget for den 
Aar for Aar med de grønne Liv; 
Jeg har set, 

at Drengen vokale til Mand, 
og Marvten blev krum og gran. 

Jeg har tændt 
mine hundrede Kærter 

for den unge, velsignede Vnar, 
navr jeg 5tukker dere ud, 
er Vaartn forbi, 
og Sommeren Tamiler i Gaard. 
Jeg har tændt mine Kærter 

for Sormnerens Gud 
med taknemmeligt, 

glædefyldt Sind. 

P. P. 

Fra fjerne Lande. 

Beduinerne. 
Beduinerne lærdes soni Regel 

vendlattige Egne, hvor der er knapt 

til Dokke, sjældent noget til Vask. 

Muh:smed tillod dem derfor al er-

stivne de lovbelalede Tvætninger 

har de 5 Bedetimer med Afgnidnin-

ger med Sand. De fleste af dem 

følger samvittighedsfuld Vinkel i 

det daglige Liv, Mange af dem er 

ubeskrivelig snavsede, næsten sor-

te af aargammelt af Solen indbraendi 
Snavs. 

Jeg besøgte i sin Tid en lille 

Bedumetlejr I Samaires Bjerge i 

Palæstina. Den lugtede langt væk 

at Snavs. Jeg saa de velvoksne, 

barfodede Kvinder i deres sorte 

Ding' sætte en rund Læderplade 

paa Heatet og lægge en lang, tom 

Lerdunk til vel en Snes Potter si-

delæns pas Hovedet og saa gaa  ad 
Bjergstien en Par Kilometer til 

nærmeste Cisterne, hvor de fyldte 

dem med Vand, salte dem oprejst 

paa deres ce. 6 Tommer brede 

Fad ovenpaa Hovedet og saa ven-

de hjem, rinke som Lys, uden ses 

meget som al støtte dem med Hæn-

derne. Paa deri Maade henter man 

ikke Vand til Vask. 

Udenfor et Telt stod en Mand 

og en Kvinde med en, gammel, fed-

tet Kohud, der var syet sammen 

som en Sæk og fyldt med Mælk, 

som de skvulpede frem og tilbage 

tor al tao den eyrlig og taa en Slags 

Ost el-  deri. De vilde tappe et Tin-

bæger Mælk ud af det ene Ben pas 

Huden, men jeg tænkte med Gel 

paa Sækkens indhold og undskyld-

te mig med, at min Mave ikke 

toalte sur Mælk. 

Selvladgellg er Beduinerne græn-

seløst uvidende. De kender Intet til 

Skolegang, Læsning eller nogen 

Slags sandelig Kultur, som Regel 

da. 

Beduinerne i Arabien og paa den 

syriske Steppe har i Virkeligheden 

altid været uden egentlig Religion, 

selv om de Ira de tidligste Tider 

iagttog visse religiøse Ceremonier 

ved den ældgamle, hedenske Hel-

leion] Keeba i Mekka, sum Mu-

hamed smidt gjorde til Centum for 

sin nye Gudsdyrkelse ved at opgive 

den tur uglet t af Abraham, iler gen-

nem Ismael fejres som Arabernes 

Stamfader. 

mehameds mægtige Personlig-

hed fik en vis Indflydelse paa  de 
arabiske Beduiner, som han be-

tvang efter hærde Kampe, Og af 

Rovlyst fulgte de en Tid hans Et-

ter følgere paa de hurtige Erobrings-

togt til Fendere Syrien og Ægyp-

ten. Men snart trak de fleste sig 

tilbage til Arabien Igen og genop-

tog deles gamle Levevis. Og den 

Koldblodighed, hvormed de plynd-

rer Mekkapilgrimmene, viaer til-

lukke hvor lidt Religionen betyder 

fur dem. I Nordafrika derimod sy-

nes mange Nomadesummer al 

være fanatiske Muselmænd. De 

fulgte ivrigt Abd-el-Kader. Eller 

maske var det Ørkenboene Frem-
medhad og instinktmæssige Frygt 

lur Civilisationens Forstyrrelse af  

del nedarvede Reverhsendeterk, 

der spillede ind. De havde tidlige-
re altid med Vaaben i Haand af-

vist Tyrkernes Forsøg pas at lam 
Magt og øve Justits t ørkeneg-
nene. 

Nu i Foraatstiden omkring den 

1. April, var der fra Virrierens 

Regned ikke sæt lidt Græs sine 

Steder pas AtIrnbjergenes ayellge 

Udløbere, og jeg tan ikke saa 
Beduinlejre, der var pas Træk mn.. 

Nord op i Bjergene. hvor Græsart 

part HeisIetterne skød frodigt up, 

og hvor Solen var ved et tage 

Magten Ira Kulden. 

()galla Ira Sabin] er Bedu:nerne 

vant til at Jaale hængte Tempere-

lurov. rgangc. Dernede er Solen, 

selv om Vinteren, meget varmt-e-

de, Men da Hrmten næsten aner 

er skyfri, udstrealer Jorden eller 

Solnedgang en Mængde Varme, 

og Temperaturen falder voldsomt, 

undertiden helt under Frysepunk-

tet. 

Beboerne i de smaa Byer mel-

lem Oaserne er mellemfornøjede 

med disse Nomadetræk. Del giver 

nok en Del Søgning til Butikkerne 

og Kafeerne I Byen, men del er 

alligevel Ikke rart at have disse 

sorte Teltlejre lurende udenfor By-

en I et Par Kilometers Afstand 

mindre. For selv om Beduiner-

ne ikke lætigere tør plynd e med 

Vaaben i Haand som tidligere, før 

Franskmændene korn, hvor del of-

te hændte, at Araberstammerne 

stormede og plyndrede en searlan 

lille Oaseby }irre nogle Isa Tusind 

eller Hundrede Sjæl; Ina stjæler 

de dog ved enhver given Lejlighed 

og har ikke det mindste imod al 

indlemme nogle af Byens Kreatu• 

rer i deres Hjord, naar de drager 
bort. 

Derfor er Oasebyerne stadig om-

givne al høje Lermure, og de snæv-

re Portirelgange lukkes ved Sol-

nedgang og ber.æbnede Mænd pa-

trouillerer langs Murene, naar der 

er sorte Telte i Nærheden. 

Franskmændene har stærke Gar-

nisoner ide vigegste Oasebyer, fle-

re Hundrede Kilometer ned i ør- 
kenen, særlig heslanende al arabisk 

Farter] (Spahler) og Kamelrytteri 

paa de hurtige Reildronredarer, Ma-
hans, 

Biskra garoisone,er et Speture-

einient med udmærkede anibiske 

Heste; de høje, ølanke Ryttere bæ-

rer stor, hvid Turban. Ruth' une Ko• 

Inniunifoimer og en blodrød Ryt-

terkappe over der hele. 

E. Stilhi. 

3faven. 

Al sætle sin Spade 
dybt, dybt i Muld, 

At vejle hin fugtige Lugt. 
At lægge et Frø i det evige Skød 
oe se del som Blomst og-  Frugt. 
0, er din Lod 

kun en le.aedfuld Jord -
du er dog i Midten 

af det, der eror. 

Og sang for dig 
Slaalet sin øde Sene, 

og gik du der, fattig og graa 
her er du en Drot 

i det løs/grønne Land, 
hvor over dig Skyerne gas. 
For dig kun drifter deri bias Viol 
og blinker Duggen i Græssets Sol. 

Kai Hoffmann. 

Sommersol. 

Det er Solskin i Dag 
som det var det i Omar, 

det har vækket mig 
op af min Dram. 

Ved Søen jeg sidder, 
ved Søen jeg s t ags

I og føler Sekundernes Strøm. 
Tt jublende daler den 

under ruin Hud 

og i Avlum inderste Kredse. 
Her er Sejl, 

her I Haver i Midsommerskud, 
her er Briser og Muger i Snese. 

Ved Søen jeg sidder, 
ved Soen jeg slum.. 

og de nynner, 
hvert enkelt Seanne: 

Denne Rantiare er hel, 
naar da ildled fargaar 

af Drømmene' !hinde Bundt. 
At Himlenes Bias 

og at Solstranielividt 
arg Bølgerne tindrende male. 
Om Fryd over Farver 

de hvisker, ,al  lit 
med Sandet ved Stranden de tale. 

Olaf Hansen. 

Fra Uge til Uge. 
- 

IllIllge Lystture. 
Vi gør vore Lasere r,pmterk-

summe paa de billige Lysituie, 
som D Nerier Roll Mueller i Aar 
arraneerer med 	'ren' til Ystad, 
C aberg og Saasnez — Bo rituel-
teerre kan her fas en billig Uden-
landsrejte til nemt skaarte Egne, 
der I mange Henseender adskil-
ler sig fra dem, i hvilke vi daglig 
lærdes. Man stifter Bekendtskab 
med andre Folk, andre Sæder og 
Skikke og, man gør Erfaringer -
bl. a, deri glædelige, at em Ikke 
er dyrere end f. Eks. at rejse 111 
København. Vi var I Pinsedagene 
med ,,Ørne n" til Yamd, Matmø rig 
Lund, og de samlede Udefter an-
drog knapt 40 Kr. p'o Persona. 
Vi skal r næste N. nærmere be-
elider,  <hene fornøj lige Tur. 

En endnu billigere Tur arrange-
res pen Søndag med .etenen• til 
Sassnaz (Fur-Retur inel. Køjeplads 
Kr. 9,50) med Alsang fra Ramt: 
Lørdag Alun d. 29. Kl. 10,45 pr. 
Afgang fra Sassnez Mandag Mor-
ten Kl. 3 NI Ankomst III Rense 
Kl. 7,30. 

Der er smukt paa R112,en, høje 
Kridtklipper bræmmet al gløfillt! 
Skove, bakket Terræn, rnoraomme 
vendiske Byer og modeore Bade-
steder — kort sagt, det bliver en 
indholdsrig Tue sner seni vil glem- 
nips. 	 & 

Snmoderne»ame 
Frakke og Kjole kan De ikke købe 
billigere end hos os. 

Vi har sidste Nyheder i chickt 
Undertøj, mægtigt Udvalg i Strøm-
per, Handsker og lunderne Silke-
tørklæder. 

Maniaidarliasel, Hasle. 

Gobljeoesle og Moder. 
—o— 

Søndag den 30. Maj 
Sct. Ols Kl. 8. Allinge 1(1. 10. 

Sk riftentaal 9,45 
Sandvig Missionshus KI 3 Me- 

nigltedshjernmet. K1 7. E. Hansen. 
Tein Missionshus Kl. 4. Guds- 

tjenstligt Mode ved Sognepræsten. 
Kl. gie. 5,15 Altergang 

Tirsdag K,F.U.K. i Sandvig Kt. 8 
Lærer Dam og Sognepræsten. 

Onsdag: Intet Samfundsmede. 

Torsdag Kl. 8: Lysbilledforedrag 
ved Sekr. Jepsen Høgier (Blea K.) 

Luth. Missionsforening 
Søndag: Tein Kl. 2,30. Allinge 5. 

J. Pedersen. 
— 	Tejn Kl. 8: Festligt Mode 

Metodistmenigheden (.Betesda'). 

Søndag Gudstj. Kl. 4 Eftm. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

3raveme6ler. 
'FIL n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker Skeereri. 

Herrerne ilderes 
til at se de sidste Nyheder i Som-
rnerfrakker. 

Moderne skræddersyede Ha-
bitter i største Udvalg. 

— Specialitet: Manchetskjorter, 
Slips og Sokker. 

ler De kan ikke købe lige 
saa gode Varer billigere noget 
Sted. 

Madakiarliasel l  Hasle  
Frelsens Nær 

ALLINGE 

Oberst Benwell og Frue ass. 
af  Statisk. Haugaard og Kaptain 
Isaak leder e' stort Node £ 
Frelseren Irisere Lokale Fre-
dag den 28. Kl. 8. 

WIT~1~911111~9 
(19 

ffliografen. 
Søndag den 30. Maj Kl. 8. 

Kean. 
En Skuespillers Roman. 

Bearbejdet for Filmen efter den 
verdensberømte Komedie ,Kean'. 

1 Hovedrollen Ivan Mosjoukine 

411/ 

jfjertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 

Jenny og Jens P. Hald. 

Det hænder 
for eller senere. at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Kiib eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da. at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

MagasindiuNordstrds., 
_ 	VICTOR PLANO< 	'111,11$1i■- 
yeir.5 	A LIMG 

minmilimimmiummilimmi 
Sierse. Udvalg. 

Bedste Kvaliiefer. 
Billige Priser. 

SLIPS 



Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

',ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker,  
k 	 FINESTE DANSK FABRIKAT 
•._.- — -- 

lorlifiolms Spare- & haallebsses 
Afdeling i Allinge GØ 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten ar Intimkied er paft: 

3 nennedera Opoigelne 	 4,6 pst. p. n 
Almindelige Spnreknenevliknor 	r 
l'41/10 	 5! 
1 Forgergelaeonfdellaen 	3,0 
hvortil Prtemie. hidtil 2,.t pst. 

Alle Mennesker, 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette hejflne Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Saudvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Tovværk 
Hamp-, Manilla- og Sisaireb. 

Liner, Flagliner, Merling, 
Sklbsmandsgarn, 

Skagler pr. Sæt altid billigst i 

?Ringe Swfonid åss ?)robagfforrelning 

.931odrnelassekder 
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris. 

%Utugt Rotonial,  ag 13roburtforretuing. 

Vare !wc urdiner 
er nu hjemkomne, og Priserne er iaar meget billiget 

	

Svært dobbelttraadet Gardin 	 1,25 

do. 	med Bort paa 	begge Sider 1,50 

do. 	dobbelt bredt 	 2,00 

SE VORE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 

Nu er det Plantetid 
og Planterne er tjenlige til Udplantning i særdeles kraftige og sunde 
Eksemplarer af Kaatplanter, Seleri, Porre, Tomater etc. 

Af Blomsterplanter anbefales Stedmoder i mange smukke Farver, 
Asters, Levkøjer, Neliker og in. a. 	Planter forsendes gerne overalt. 

Ring til Allinge 68x. 	 Gartner Lindgren, Tein. 

.911ancfietsfijorter fra 5,50 
Oxford Skjorter fra 3,75 

Ridebenklæder fra 14,00 
Kulørte Habitter 50,00 

Ægte blaa Kamgarn-Habitter 60,00 

Fikse moderne Frakker i stort Udvalg. 

Ofir. elsen, Niessen. 
Telefon ~Inge 100 

I 
»11111~ 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

slanke flasker 
Guld-Flk 

Hof-Pilsner. 

417)  

fre 	 e( 
'Skud I 

giyaer eL 
fe' sidcri“eL 

93or9. 
6 

De bedste Meler i Arbejlislaje 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i ajle Stem. 

hada til voksne og Bern fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben. 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenkhader, Trøjer, Blu-
ser og Skjorter. Underbekkedning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

BORHA MARGARINE 

Kilikbrderiel ved Ållillge. 
Førstkommende Tirsdag, 

kan fans friskbrændt Kalk. 

En flink og proper 

Pige 
kan faa Heldagsplads straks eller 
senere. 

Allinge Jernbanestation. 

En Mælkevogn 
samt 2 Fag Vinduer til Salg 

Hallegaard, Klemens. 

£,tribfier 
Urmager eg Guldsmed 

Tlf. 93. 

Allinge Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 
Derenrør i alle gangbare Stør 

relser. Tagsten, 'bursten og 
haandstrøgne Faendesten. 

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

Priserne paa Teglsten og Rør 
er nedsat med 20 pC.t. 

Altlage Teglværk 

2 faste Vogne 
med Kasse, hvoraf den ene til I 
a  2 Heste, samt en Stenvogn 
(Vantrevogn) er billig til Salg. 

V. Sørensen, Borre 
Tlf, Sandvig 32. 

lldiliantiliogs-Pholer 
‘.' 	og 'laver anbefales.  

Yfallelyst, 
M. Kr. Kofod 

Telefon Sandvig fr ng 47 .  

.Commekniur, 
Barberknive, 

Barbermaskiner, 
Skræddersakse, 

Linnedsakse, 
Broderisakse, 

— Nye Varer — billige Priser - 
J. B. Larsen. 

Biler udlejes. 
5 og 12 Personers Biler udlejes 

samt al Lastkørsel besørges til 
smaa Priser. 	• 

Ærb. 
Charles Pedersen, 

Østergade, Allinge. 

Min nye 14 Personers 

Vhewrolet 
udlejes billigt 

Al Lastkorsel besørges. 
V. Norensen, Tlf. Sandvig 32. 

En stor,:aaben.„8-4 Personers 

Luksus-Bil 
og en 4-5 Pers. Ril :udlejes. 

Vognmand H. MARKER 
Ring til Tlf. Allinge 102. 

Bil udlejes 
Smaa Priser 

Ludvig Pedersen. 

Ring op fil Allinge 139! 

udlejes. — Mindre Lantkoriset 
udføres, SkoiekerseI 

Telefon Ro 37. 

Nyrøget Laks 9 
Aal og Hellefisk, samt Gaffelbitar, 
Anchiovis, Sardiner, kogt Laks i 
Danset' o. ni. a. 

Kogt Skinke 
Bajonnestykker, Rullehove og rø-
get Flæsk friskt hver Uge. 

Konserves, 
Ærter, Asparges, Ananas, Blom-

mer, Pærer, Abrikoser, Orange, 
Hindbær og Jordbær i Gias og 
løs Vægt. 

Syltede Agui k er. 

koh Deres Pukl 
og gor Deres indkøb 

- Lindeplads 

Tlf.,Allinge 45. 

11111111•1111111~ 

46  et meget (tort 111Nbala 
tzuR•bug i te rette 

Vonftre og Pnalitettr, o •;‘Tiierite er ineAet 
billige i ?km ,NutDeborter i alle fiettftre og 

Irebber. 

Nordlandets Handelshus 

RO 
Det bekendtgøres herved, at 

Sogneraadet har vedtaget indstil-
le, at der gives Parcellist Klaus 
»ariens Johansen Bevilling 
til at drive Afholdsbeværtning 
under aaben Himmel paa hans 
Ejendom i Baadstad, Ru. 

Kommuneafstemning om, hvor-
vidt Tilladelsen skal gives, kan 
forlanges skriftligt af mindst 150 
kommunale Vælgere inden 12 
kim d. A. 

Segneraadet. 

Olsker 
Stat- og Valuttaskat for 

2. Halvnar 1925-2e bedes 
indbetalt til Andersen, Dalegaard 
og H. N. Bendisen, inden 8. Juni. 

Rest. Kommuneskat for 
satnme Illalvaer bedes indbe-
talt Sandemanden inden 8. Juni. 

Etter den Tid foretages Ud-
pantning uden videre Varsel. 

So,rneraadet. 

En pa,alidelig 

Barnepige 
kan faa Plads hos 

11 1.tend. Røgeriet, Sandvig. 

En pæn 13aad 
11 Fod lang e:-  til Salg 
Emil Pedersen, Euglesangen 

8 Mesaneder, efter yderige For-
ældre sælges til Tillæg. 

Anthon Holm, 
ved Lyngbolt pr. Klemens St. 

Follevaretorreloillooll En Tyrekalv 



Erindringsliste 
Bo gmr,trkonroret 2-4 1:11m 
Dampskinseiipeditionen, amben fed Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsds -, 
og Fredag Efterm., Mandag 
lorsdag Form. 

Ili,ariktalsgl n 8-9 cg Z-3. 
F,Ikt.bri;.- mIncen (Borgerskolen 1. Sal 

Lasestt..in: Søgnedage Ira 5-9 Ette . 
Udlatin Mandag og l-reJag 

samt firscia; .4-4. 
Hizelpe ■ asen: Form. Arb Wall. Larsen 

Kts...ter Sth. Klaus Slendsen, Sandw 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12.2-6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 

Gane- & Diskontobanken 2-4 eftm. 
roathonttnet. Søgnedage 0-12 og 2- b 
.1.andinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzkr, 
Sptrehes,en I0 - 12 ok 2- 4 

Sparekassen. 10 12 
FlranddireI•tørei, do. 

for Livslurstkring ved 
Stationlorst Koloed Kontortid 1- 4 Em. 

I eiegralsialinnen 9- 12 og 2- 6 
ToidkAilirci K- 12 [mini. 7- S 11_ Ilt 

Rønne -Ailt age 
Jernbane. 

Søgt-te-aags. 

Gyldig 16, Maj til 15. September 
1- 	• 

Rønne! 1. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4 37 7,32 4 4 
Klemens 8.30 2,05 450 7,45 9,59 
R44 	14,46 2,21 5,06 8.01111,13 

(.141 8,54 2,29 5,14 8.10 10,21 
Tejn 	9,00 2.36 5,20 8,16 10,27 
Allinge 	9,12 2,48 5,32 8,`2710,37 
Sanilv4; 	9,20 2 55 5,40 8.35 10,45 
") 'olen kun Mandag ug Inisdag, 

bil 28. ile,' ni 30. Au L.,tist. 
I.) ;viber ikit.• Mandag ou; iiir5 tap, 

ha 28. Juni til 30. An; list. 

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 
Re 	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 
RNDIIC H. 7,55 10,25 2,3:3 6,45 9,40 

`) løber kun Onsdag ug Lørdag 
fra 30. Juni 	28. August 

1) lotter iki,e O, slag og Lø dag 
Ira 30, Juni til 28. August, 

Bøn- og Helligdage.  

Itri.riate-Nandvix 

Rønne H. 	8,00 1,15 
Nyker 	8,16 1,31 
Klemensker 8,28 1,43 
Ro 	8,43 1,58 
Humledal 8,51 2,06 
Tein 	8,57 2,12 
Allinge 	9,07 2,22 
Sandvig 	9,15 2,30 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Humledal 
Re 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

9,00 1,00 5,35 8,50 
9,08 1.06 5 41 8,57 
9,16 1,14 5.50 9,01; 
9,20 1,19 5,55 9,11 
9,31 	1,28 6 06 9,22 
9,46 1,42 6,22 9,38 
9 56 1,52 6,32 9,50 
10,15 2,10 6,90 10,10 

4,10 
4,26 
4,37 
4,51 
4,59 
5,04 
5,13 
5,20 

7,15 
7,31 
7,43 
7,58 
8,06 
8,12 
8,22 
8,30 

Drik 
' 

ILOtf'17e 
„ROYAL" Koge-Chokol: de 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANNIi V A It tit A 

L 

SPORTSVAND 
NY FWFR1SKENDE 
SOMMEP.DRIK. 

C arlsire 
13ruggerierne 

finitetictftiorter 
er biniaft 1)00 

A,iffe, ftriliebe L-fiorter fra 5,50 
(5:rftrn lunere bo. meb 2 ( titItler 	6,50 

i mange NiRonjtre 2,00 
93tobe Rtipper 50 Zre. 

i firlorte Z-ofter fra 49 Øre. 

peber, ~i tuer, 
(kule, 

ritffeimrit, 
03raugrebe, 

t„n.)t)ejcerii 
aubefales i jtort llbualg 

tit bitligjte 43rifer. 

»uge .Qotoniatz og sroburtforretning 

Zrnatiturti 
er f)jenirommen og f)alle Nul Fager i ane fia: 
ifeuibber og forffeltige s)oiber. 

3riferne er nebiat rotogatt. 

%Hinge golouialz, ug 43roiniftforretning. 

?ttt i tone og iibrorte 
urner. 

Zar, 
ct)ettar, Zorretre, 

Zerpentin og 43etv3ter 

fobe hebft 
og biffigjtt 

s,)Iftinge ,Qotoniat og 43roburtforretning. 

tlimitittgartitler. 
`-?3rcebber, 13taiirer, Zømmer, Cement, Zaapc4). 

(4;.4jerebe V,error, Si'rnbber og Cuiiietritg. 
U:einentror, 	-,-"Priter og lotte. . 

Zagninbiter, tatbuinbuer, 
critoter og '&jtag 

anbefate 	til. bitligjte 43rifer. 

%Utugt »otpuint, ug $ruputtiorretiting. 

Prima holdbre lorlionede Traosporispade 
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte. 

Alle Transportspande leveres med Nummer. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Dame-Overhal 
til Foraar og Sommer er itu pas Lager i et 
smukt og righoldigt Udvalg og til meget billige Priser. 

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

Magasin d il 'N ords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Færdige Kjoler. 
Sort og k illort, uldent Uldmouseline, Bom-

uldsmouseline, Tricoline, Zephyr, 
Uldcrepernarocain osv. i smukke. niudyr 
ne Mønstre og meget fikse Faconer 

Priserne er i Aar meget smaa! 

ng>«,;•311 du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

fhiagaåin du ,511ordsUdsalq 
e. 

har et stort Udvalg i Herrelingeri, Arbejdstøj og Tricotage. 

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

El Parti Overalls, alle Størrelser. uds for pr. Par 	5,70 

filagt Maskintoj haves i Jakker fra 6,00, Benklæder 630 
Kitler 1 o,4o. Kedeldragter 1o,75, Overalls 6.75, 

Priserne er for voksne Størrelser. 
Prima Kvaliteter føres i blan og stribede Mollshenklæder, 

graa uldne Benklæder, blad uldne Fiskerbenklæder, Ride-
benklæder to. ni. 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips. S,2Ier, 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 Pianck. 

Ekstra Tilbud. 
smukke, moderne, elegante Mønstre, garanterede 

Et Parti tærnet Zephyr. i m 
so i o og 

vaskeægte, sælges for pr. ni. 1,38 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck 

Kædevarer 
Kotøjer, Grimer, Tøjerpaele, 

Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafter, 

Fjederhager, Bringkobler 
S-Hager, Nødled 

købes altid bedst og billigst i 

„Skotonid- #;Jis r roblUforrelnitig 

Flere Hundrede !Mobiler paa Lager 
Solideste Syning, bedste Pasform og til de billigste Priser, som findes. 

Fine blaa Kamgarnsklædninger 	55-65 Kr 
Ekstrafine blaa Sergesklædninger 85.90-100-110 
Brunstribede 	do. 	45-60-65-75-85 
Prima graa (Peber og Salt) 	 65-80 
Brunmelerede, ekstra gode 	 80 
Coverkot 	 75-80 
Gode Buckskinds do 	 50-55 - 

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

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

Billigste Priser faas altid hos 

Tlf. 29' eriJ Xanan. Tlf. 29. 


