
en Hedelod 
paa 38 Tdr. Land. Den var uden 
Spor al Bygninger og Ina helt dæk-
ket al Lyng. Paa den begyndte han 
nu at arbejde ior sig selv. 

Al en Mand, der vilde bygge nyt 
Stuehus, købte han det gamle og 
fik saaledes en Bygning opført paa 
sin Jord. 

Det var en Stue med et Ildsted 
og en Seng, Resten var Stald, Lade 
og Vognskur. Indgangen var hel 
les for alt, hvad der skulde Ind her. 
Alt skulde gennem Vognporten, og-
siet dem, der kom og besøgte Ole. 

Han var fattig og uden Familie 
til at hjælpe sig med Kaution, der-
for blev hans Livs Devise nødtvun-
gent: 

Ingen Nyanskaffelser tiden 
de kan betaler kontant. 

Rundt om 1 Lyngen hm der Mas- 
1  ser al Kampesten — over 200 Ku. • 

bikfavue har han gravet op og solgt 
—, og dem begyndte han nu al 
grave fri og sprænge og slam I Skær-
ver. I de korte Vinterdage sprængte 
og flækkede han og kørte Flak-
kerne Ind prut Loen, og naar Mør-
ket faldt paa, tændte han sin Lygte 
og hamrede dem i de lange Aftener 
I Skærver. 'Del gav Ikke meget -
58 Kr, pr. Kubikfavn. 

Da Ole havde slidt et Par qar 
alene 

giftede han sig med sin 
Kæreste Martine. 

Hun var ikke bange tor et Kom-
pagniskab [ned ham i det Kæmpe-
arbejde, som ogsaa hun sat las for-
an dam I den uopdyrkede Lynglod, 
og hun tik aldrig Grund til at for- 

Ole, die elev 	Danmark urt lagde 
deres Krater i her. 

O c Kr diesel] blev født i ei tal-
rigt Husniantishjeni 1870. Der var 
mange Søskende, 

eg allerede som Barn 
kom han ud at tjene. 

— Selv om han Ikke klager over 
Pladserne, er det en Selvfølge, et 
hen ikke lik sin Skole passer saa 
godt som ønskeligt. Da han natt-
ede at komme paa Højskole, kunde 
han nok læse, men ikke skrive. -
Bogstaverne havde han kendt Ira 
Skolen, men sener« glemt dem. -
Han fik nu Lejlighed til at lære al 
skrive, og det vilde lian nas. Hans 
gamle Madmoder forærede ham el 
Bundt Trellepraase, og naar de an-
dre Eli ver var gaflet til Ro, 

klistrede Ole en Prams 
paa Bordkanten 

og log fat paa den vanskelige Skrive-
kunst. Lærerne saa Lys i bens Væ-
relse til over Midnat hver Alen; de 
vidste, det var Ole, der sad med 
valne Elmer og eksercerede [ned 
alt Pemmikan. Og den Dag, 
rejste fra Skolen, kunde han skrive 
næsten fejlfrit. 

Det var mas Summer man tjente 
for den Oang, men alligevel havde 
Ole, de han var 27 Aar. samlet sig 
amt mange Penge, 

at han kunde kube sig 

t'•"="1,r. 
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„Nord - Bornholms Urbaud" 
trykher fi A nta! af min 1131 700 F': 
øg fonen du (snag," Nos !samt». rfirr lyd 
✓ørt Bud I Alling.. Sandrig, ()har,, hu, 
!har, N. ug Kanadnskør 

„Nord-Bornholms Ugeo 
hit den itgrsts Vabhuisist r Nardr, 
Uligt las/ i tiliterl 	tene. •td, -”, 
ør itds, 111 Arsrhaing. 

„Nord-Bornholms Ugeb ■aa- 
øpfeelir arne 8elundtgarsmr ej man," Art 
eaaturn Kra, Salig, Toriningrnuddeirlist, 
P,Ilfp u4r Arlysnmgm Aa4lInn#,  vin 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ode«, /MV fredag, klan beatIlles paa alle 
Fbsfkonfargr samt paa Markis Konlor og 
kWt, 1 Kr. hairaarlle• 

.9et var i .977aj 

Alle Kirsebærtræer 
stod i Blomst i Gear -

jublende jeg hilste 
paa den unge Vaar. 

Ovarrell 	saa langt.mit 
øje kunde se 

saa jeg Blomster, hvide, 
som .nyfalden Sne. 

Kærlighedens Længsel" 
drog min Sjæl til dig.—

Husker  du, vi mødtes 
første Gang I Maj, 

de do planted' Frøet, 
soul i Hjertets Las 

og ved kærlig Pleje- 
blev saa stærkt et Træ 7 

Træet, pas hvis Trivsel 
begge haabed .knap, 

blomstrer nu med Kirsebær- 
træerne om Kap. 

Stedse vil jeg lakke 
dig, min Hjertenskær, 

du, der er som Blomsten, 
tager, tin og skeer. 

4 
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En Historie 
fra Linderup Hede 
Hvordan den fattige Hede-
husmand blev 100.000 værd 

I dette Foraar er der atter gattet 
en Strøm al unge Mennesker til 

/ Amerika. Nogle af dem vil ad Aare 
komme tilbage med Lommerne fulde 
al gode Dollars og løje ny Glans 
til Beretningerne om det Eventyr-
land, U, 3. A. er. Og over deres 
Beretninger er vi tilbøjelige til at se 
bort Ira de utallige, der bliver der-
ovre og aldrig niar at se deres 
Land igen, fordi de Ikke har Read. 
Det er ikke alle, der tjener elg Rig-
domme til I Amerika, og det er Ikke 
aldeles sikkert, at man i Danmark 
er afskaaret Ira at tjene sig op, selv 
om man begynder med et Par bare 
Næver. 

— „Vendsyssel Tidende" fortæller 
pin Ole Kr. Larsen paa Underup 
ilede. Der er mange, «-unge som 

. 	Fredag den 1 Juni 1923 
loozo 	  

fryde det. Hun flyttede med godt 
Mod nid gennem Vognporten og 
begyndte at lave sin og Oles Mad 
paa Trefoden over del gamle Ild-
sted. 

Der korn er Par Aar med mange 
Uheld for dem, Om Elleraaret døde 
en Hest, de to Kterr kastede Kal-
vene, og de mistede to Søer, der 
lige skulde fare. Då Foraaret kom 
døde endelig en Hest lid 

Da Ole det Forser sad med sine 
Sten og saa Folk gas pyntet ad 
tledestien efter Toget, der skulde 
III Dyrskuer eller Markeder I Hjerr-
ring eller Aalborg, var han ved et 
rebe Model. Vilde el hans Slid bære 
nogen Frugt? Vat det hele Ikke 
forgæves? 

Det kom Martine 
og trlietede 

Hnn kunde tage lige saa tange 
og sejge Tag ton] han selv. 

Omsider vendle Begivenhederne 
sig saa. 

Der kom 9 smart Ole'r og mange 
Tønder Land vår elterhaenden ble-

Algra-_ 
alke-

køer samlet sammen. — Omsider 
naaede hån at faa bygget et tids-
svarende Kohus. 

Nu bor Ole i store Stuer med 
højt til Loftet, og ved hans Vag 
slåer en fyldig Bogsamling. Ogsea 
det har han faget Tid til. Og pas 
Væggen hænger Kongen og Dron-
ningen — ikke fordi Ole sætter dem 
hejste end andre Mennesker, men 
hån herrer til den gamle Skole. 

Al kompetente Folk vurderes Ole 
til al vatre ca. 100,000 Kr. værd. 

Et smukt og godt Hjem blev Len-
niti for Oles Slid, det Maid, han 
havde sal sig, fik han Held og Lykke 
Ill at nas. 

Jeg Rar længtes - 

Jeg har længtes mod Veer 
i Dag og I Gear 
og I alle de Dage, der svandt. 
Nu er Begen vel gren 
og Syrenen clear skøn; 
men Jeg længes endnu imod Vier. 

Jeg her længtes mod Vaar, 
og mil Spergsmaal er, naar 
vil du krydse min ensomme Sti, 
du, der kender min Bed 
og ved, at t Løn , 	, 
ja, du ved, at jeg kyssed dit Ham. 

Jeg har længtes mod Vaar, 
men tes godt jeg tommer, 
har jeg dysset min Længsel til Ro. 
Men nu fanger den Ord, 
som blomstrende gror , • . 
vil du nægte den Solomil — 

min Veer. 

Andreas Lund Drosud. 

Hvormeget Sal-
goter skal man 

anvende? 
Gennem en !trekke Fersng 

furie i dr jeeleke larell»leirenio 
ger i Tiden 1916 192t nuel for• 
skelligt. alamgder af Snleteltee lun 
nein Findel en hel Del intereesan- 

l'al, sera er effentliggjort i den 
s'dde Fensugsberviriiiig for Plan• 
teavlim i Jyllante Vi Blinder ett 
at bringe Tallene, Idet vi mener 
er «ruge Lumburend i denne Tid 
1111 de etanr aver Per Spurgianine 
tie huer mange Snekke. Selpeler 
kan led ural Fordel anvende lig 
de serekeIlige .1fgniller, godt Lie 
tøske rel blaf erindrer, hvad Fere 
sligerveultuterne viser: 

I kinrttalgrodert>e fik man føl 

NI e r ud lie. teet kg. Kierne pr. 
ha. 

(I ttedeilMinaMIC 'Faber betyder 
I - Hug, II - Ilrede 	fil-Havre) 

I 	II 	111 
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eamilige de Irs leernargroder 
terre', 	meget. beleeleliele 
grodeferarlser ved 	at igende 

..nttpeter,, 	der er. ingen 
Tvivl- ont, u t Mængder, der ligger 
ever 300 kg pr. ha, mange Steder 
særlig til livede, vil kunne ~en-
des med Fordel. 

I ovensteriende Tabel er . kun 
medtaget Feregelsen i Krerneed-
bytte, men •  ■ igsau Forugelsen i 
lIaltreillbyi let titan tages i Be-
tragtning, eg del er tiden "1 viv! 
rigtigt, naar iler i „Nordeleevigek 
Landbrugs- og Mejeritidende" fer 
lb. Februar skrives: ,.Vi plejer 
jo  ellers klin al regne Mel, hvad 
Salpeteret menes_ ar. ville prelle 
reet. af K:rrne, men undertiden 
Iran Iintimnulhytlet i viranfattigc 
Egne blive al ikke helt ringe Be-
tydning em Gielekningene Renta-
bilitet I 1 vent der ved, at han skal 
.nytmi' intet af uligheden rul Hahn-- 
knaphed 	tig selv eller part 

:Egnen, hver han bor. sealedee al 
ider er Salgsmtiliglieder, han bio 
SI vrideelit! toret na lel•t11111,tit !sal' 
:p{.1(.1'grIff,,k e  .j11 !rugmark til den 
ydersir Gemseand river hvad den 
kan slag ret 'in eted. idet dette 
foruden Cald%kitingen i niere ond 

ar "In Trif-,.itiv. bliver g sit he- 
lal! af Kerneedleviier 	medrir 
l'et en meget feritgej 11,111110Ne  
[Inkli• in. ' 

Til ilair og N:■ 11,  Ifler gav de 
sieeeide Tilfør:ler af ealpelee rg- 
5;13 	V1'11114'8 gunstig 	Vreilial, 
1:1:1,1:111 ,4.111 uidin,l randt T:11 Vi. 
SE't 

el er n [Ib y 1 IciTiltee 100 kg. 
pr. ha. 

leer • Huukeliuurr:  
250 kg Salpeter 
560  
750  • 

For 	IC ae I roer: 

200 kg Salpeter 	 48 
85 401)  øl 	11 
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Pur K a r torl e r: 

200 kg. Salpeter • 
150 " 
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tommel 	 
Tallene enderstregee den, Op-, 

'rettelse, ymt er ved et Mere ret 
' almindelig Maren praleiske Lund-
miend, denne elendet el in in er' 
perter tilbøjelig til er selleirdre 
sine finer eg Karlieder, eg dette 
gper 

	

 enn"innorlillivti"eielise 	 vertet'll,  
rel Ø. I:.ui Ilelm:nkornt kote 
give el tilfrielesiillende »etre 
Overskat er denne, el man faer 

• en sier Afgnide frem-  pr. Areal- 

	

enhed, rig re tel 	kue nars dør- 
igennem, at man giver distro Mar-
ker et ligeligt rig rigeligt Tilskud 
af KunsIginining. S rperetsfet og 
Raligodning er vel rsuk udbragt 
alle Steder, iilbage emne «e Bd-
straningen al Chili Salpeter, op 
dette ger luen Mer/leer Int give 1 
flere Pie-boner, '2 :1 eller flere, 
rettende sig efter Storrelern af 
J( vnnhimutet lig efter lorilmeetre 
Beskaffenhed, part de lettere 
der netm Perlienernee Antal ieere 
emne. Tiden, hver! Tilekilelene gi-
ves, kun man lade elreekke elg til 
Slutningen nf ,!Rifl. .11 give hele 
SelpelertIlekudet paa• en Gang op 
før Afgrødernes Saanteg vil etre 
kun være rigtigt pita fire .lorder, 
hvorimod det i alle Landbrug vil 
virre rigtigt stadig at have nogle.  
Snekke Chili Salpeter slimende 
enarien rel nein kart terå. 
pude 41.4  naar  Af grøder» 
Grund 	ferskelfig Mesie 
Inanger til en lille Opstrammer 

(Eller (ledningen.) 

Hus og Hjem 

Gardindykkerne lægiges dobbelt 
og ries ,=:191111E.41 langs Kanterne, 

'da ile er lettere at viteke og levn-
, ge op, naar denne Feremea ngem.ite-
de :hente.. De Izeggch= i Blod i 
rent Vand nogle *terner, skyllee 

!ep, .ier kommer derener i- rly.e. 
Iluld N and, indtil Vandet, herme 

'ilt skylle- er klart, saa lager man 
i varmt '/, :mit hvnri der er pisker 
!brun Splie. Gariiiner, eliebee gen-
nem Vendte frem eg tilhage en 
Tid: derefter tager man nyt 'tand 
eg skyller igen Gardinerne, inde 
til Sa.bevandel er rent. San sæt-
te, Gardinerne 1>Z1:1 nor at krige i 

• hvid serie. Ih- skylles i flere 
:Iltet' koldl N:ind sug intifi ikke paa 

nogen Nlitaile vrides, hverken 
igennem Maskine riller i Iliender-
ne: de mas gerne hanges pladr-

; vandr til Timring, da det fileger 
t ente dem; kun hele ilet er gele 
'Gardiner, men ile lryekes Firpig; . 
ligt p,I. at Luften ikke skat blege 

.dent, eventuelt ken man terne de 
gale Gardiner paa ledte( eller 1 
Skyggen. .18e Slige lireigede Garv 
diner vaske., !eta emme. Mande, 
Mert neer 1'neilet ikke virre uden 
Ittnkeut, rm de mas paa ingen 
Mastik kov,..,...s. 

Mandstkerbt • 

1/4,  kg skyllede, men ikke skol. 
idele Nliouller hukkes meget filtt• 
jrned ticl saltene Kvantum adel og 

1
Sukker. Neer Mandlerne er line-
get Fine; Tinais denne Blanding «lied 
1/4 leg Smal., den rene Skal afe 
eau Citeeel, ters Teskefuld Ksuietl, 
Utydelighed stødte Nellikes.• og 
)Salt, iirligentrade+-vseseeeg de~i 
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b lir ,  'd.', 	e. 	.. 	at guiss  Duj- 
erir 'rm 	.t 
wn 	t 	begges .len i et 

j... Kr ede 	stele nogle Timer 1*.a 
Sæd. 1/en rulles der-

Iler ricl i en Flade, der betegges 
med el tyndt Lag i„yk Fru$gtkr,nt 

:Kagen 
..aa den bh ve.r 
Ira tages i rur iii;,filelvarm O vn, 
il den er lyseeril Af i 8 kg. dkul-
Jede og bakkede Mandler, lige-
ser meget Slikker og stiftpiskede
TE.ggebeftler laves •en Glasur, 

• avormed Kagen Mribres. Den stet-
.es :siet •igen i Ovnen -1 on Snes 
firlutrer, til Glasuren er ganske 

;deller. 
Den man uhenlut bages Dagen 

før den_ skal bruges. 

Fur Damer der syr deres Tøj 

selv 

Paa de Mlle, fine, ensfarvede 
Kjolt•sl)rffer til S(nninerbittig er 
Ilel meget smukt at. betlere som 
Borler; i nederste Bække Plet._ 
ler paa Sierr:1.w :-inl en Etiket-. 
ure, na•sle Plet -um en fIttl vleeds-
fire, nusle Plet !-.1-..wa en Fornog-
lyvenre, meste Plet 51,11S1 en .1■,1-1. 
911San i fire 11,s•kker, ses i en 
Forve med 4 Nuancer; de kan 
systi med Ka•deeling eller 5,1111 
Flad.,y11111.g, 	bamle 	med Silke; 
Vid eller Tilingarn; de er ever•-• ' 
nrdentlig dekor:nive rig For 
da del er sen moderne mest Bro-
deri  paa kjoler, er del en Af-
veksling fra det meget .brigolige 
Ornamentinonster. Og dette 
Alutenicuistee Item den Førdel, at 
man set e kin pareegne del, hvad 
de f:esIe ildre kan, natte •lrre gad-
der :die andre Munsire, :ørn man 
ses dyrt-  tune lerede for -urt riet 
pasle mel sit  Slof. 

taget'' bogstavelig( 

Kunden : i Skra•dderforret-
ningen) .leg vil, gerne prove det 
l'ilj tide i Vir-ideer ! 

Ski .,11.leren 	 inuit 
men De bliver virkelig reel til at 
benv:141.• ling‘terel,e1 til -til ()nive 

Tujet i! 

friedfedi Ejendommelighed 

fierren! (til ein.Kone, dur han • 
irer en ar lnesLeryac i  Cat-een spise 
med Kniven ) 	skal Du se en af 
de "nye Rige"! 

Konen; Nej: det er en kiend 
af gammel vallia, ende Faludic t 

,Herren: Nar)! Sun Inas !døs 
viere fodl 'ned en Selvkniv 	I 
Mundur! 

Rovdyr 

Damen. (foran Bjørneburet) 
i'tr (rime Hjørae kOiLederiele? 

Vogteren : De var det, da "dr 
k o'rnefeer ; men eru har de fartet gal 

~1' ¥fitalflffiaaver, air de ikkt 
etedelealrIettil 	 ;V 

Degeneration 

Kukatrier: Der skal Du ae, Pe-
ftesen har virkelig fa aet nyt Tøjl 

Vennen: Du skal se, han ud-
aet,or, til et blive en Gentleman! 

Uden • Grund 

' 	Moderen, Nej! Frits Du fane 
tkke niere Chocolade; itti har jeg 
sagt det tre Ganget 	• 	• 

Frits: Jeg fOratssar ikke, hvor 
har raflet den fold fra, at: 1.)u • 

eltid foreudrer Mening 

FORRNICCII■10.■ 

Valdemar den 

Store 
Valdemar liers Store var-linj.erg 

stærk, en smuk etnteligSkIkkelge_ 
Da Kejser Frederik Dorisk:eg i 
Tyskland havdeeespfnrileet. item 
til at møde bos sig,-ng Val let 
— for Resten mod Absalons Band, 

ugsaa buede illitlundet sig, 
vakte han sandan h isigi, tit det 
forsamlede Folk tiljublede h-in 
langt mere end Kejseren, iler inaa-
ske fartred at have levret. saa  iv-
tig for at fan Valdemar til at 
komme. Iltrn var ugsan meget le, 
luelelig og f}Vot. i Vanhenbrug. Det 

•3-iste bau bIrtmli, ringlet ved Over-
faldet, pan ham ved Blodgildet i 
Roekilde, do han Nroilie sin Kap. 
pir unt veusree Arm til Erstatning 
for el. Skjold, drog sit Sværd, med 
et veldigt. llop huggede Lysekro 
nen ned, .saa der blev h:dyne-mk'. 
Stilen, og banede sig Vej ed, Vel 
tipkerti slet boglige var han 

Ilden Pletter var han ring  ik-
ke. En Tiim orieek river  siger, at 

kunde viw sig haardhjwil.et 
imod il em, der sted ham n•pr. Vi 
ved ikke med Sikkerhed, hvad der 
hier sigtes til; 111C11 kfill1Iller  dog 
fil at tænke mer lians Rester Li- 
den Kirsten, der efter Folkevisen 
blev. forfort. af  en Prins, hvoref-
ter Valdemar eller en Vise 1 lit& 
slebet] pryglede hende fil I hele, 
efter en anden dansede med lem. 
de. til hun sivet ede (Ind ,nu. 	1131,  
dens km Ind Prinsen blinde, fed-
ltagge'rtg sad i,e) i1.ivt.;Varigf Fzene. 
rel - kim visende ligm den Nan. 
de, at hans Imnke ene len 	nok, 
til at. han kunne hall.hen til 
den Kirstens Grav, der vue emu-
=steds. Mier man har Ment. at 

- kønne prinvise, denne Grav i Ve. 
ster•qg i Thy, snu er det nu lie. 
vist at være en Fejltagelse, og at 
Valdemar skulde have danset sin 
8-ntSter ihjel, er der heller ingen 
Grund til at, 1,rn paa. Del. er et 
Trek, tier i Middelalderen oftere 
lorialtes .ørn en Fyrste og er-lige 
sen lidet at Ira - paa, som •natir i 
senere Tider -malt har fortalt.  0111 
rur  Q.,1,Licer;Jtt,.brirk til-for. nylig ha r. 

ene merl  frwringlej 	pur 
Grund uf Mishandling af liekrar-
ter, eller om en Underofficer, at 
i an bar haft sin Broder under 

rtg plaget Livei 	ar ham, el. 
Iiir.nrn ru rkets'eirir,  %ItTRan egent-
lig siCilifh"  viere i Slaveriet 

STL1g11~:', men bar kobl sig fri 
derfor 	dog-  med .Forpliglelse 
lit urt fremstille sig en Gang om 
Aarer. Tilbage bliver, ae Vable; 
uran i  Dideiglied skulde have aha-

1 et hende til Drude - • vi kan dog 
ikke I:enke os mad rif,, ihvorvel 

- iler i de Tider blev taget baarrll 
paa den fornemme Kvinde, der 

• forsyndede sig i den Henseende, 
vi man lade det stiha hen, hvad 
flistnrieskriveren Lenker [ma. At 
Valdemar kemile blive ustyrlig up 
hellig, lindes vi til at forestille tis 
'Rave paa Nag bur han rigsret kun 
net 	at den Konge, ved hvis 
Ligbegængelse Absalon var saa 
opløst i _Grimt ikke har savnet 
hiterr ment-kede Emeisk aber, kan 
vi dog va•re fnevissede ren,• 

Medens dette du e mere tilhørte 

siet private, var. det en stor Fejl 
sos -ham eom Konge,- at -hanikke 
iltid - var tese, i sine Bealtihrieger, 
men kunde treettee eg give efter. 
Fortjente han sats MinaNzet, "den 
■tore"? spørger visrat sete. Vnr 
elans negering .hlevet søir gle'rts-
!uld, pris hall iklæ ved-sin Side. 
Intik heri. Absalon med (1C-11 ud-
.polderele Energi? Der er hertil at 
irvare,-at hans S.:tæl:ni kaldte Item. 
celler ikke deri Slore 	(oral. ed 
'renere Tid tele gjord. det. -- den 
‘tildle barn rierimod nfl.e Valdr-
par Seir,livad j4.1 passede g.x11 
toli: S1.11111(11, Vi 1111 11:111hi* Vable-
ns'''. Sejr, kaldte Mart i hans T.1.!- 
;el id hird Viddemur den 
'ren heri] hirdrede nein kor' efter 

Død me".I Rette ined ftentrte-
1(.1s-en den Slnee. Tidligere Tider 
tar-saaledes set, klarere pal de 
,r) første Vriblenitirer end Nti-
,iriert 

j • E. C. 1', 	n d d ti h I. 

Skov og -Mennesker, 
_0_, 

Al  O.  V. 13,54z, prr:desser 
ven Landbolti, skolen. 

iler i L./artrerirs havde vi lur 100 

Aar alchke kun hulvi saa megen 
Skov, trom vi nu har ; der er elme 
I den Tid laget en Mængde Jord 
ind til Skovdyrkning, og Grunden 
hertil man aabenbart ligge i, at 
Mennesker har ment ikke al kunde 
nøjes med det, der var den Gang, 
nemlig omtrent en Femogtyvendedel 
ef Landets Overflade. Tidligere gik 
Bevægelsen i modsat Retning, en 
Mængde Skov her i Landet er ble-
vet ryddet eller ødelagt pita enden 
Mande. Del samme er loregasel og 
keeper 'ledig rundl om I Verden 
ligesom man ogsaa adskillige andre 
Steder end i Danmark er i Færd 
med al lave ny Skov lit Erstatning 
for den ødelagte. Saa al sige over-
all er der nemlig en nøje Forbin-
delse mellem Skov og Mennesker. 

Den oprindelige Naturskov var 
til Stede, lørend Mennesket ind-
vendrede, Jen er kommen ,af sig 
selv", som mange siger, Træerne 
har erobret Pladsen fra andre Plan-
ter, og 11111:11" Skoven Først havde sat 
sig last pas et Sled, kunde andre 
Planter ikke fordrive den derfra. 

Men nu er der den Ejendomme-
lighed, al de Dele al Jordoverfladen 
(i alt Fald under vore Breddegrader), 
som Naturskovene sneledes havde 
bredt sig pas, det var netop de 
samme, som de indvandrede Men-
nesker ønskede et bo paa. Skoven 
og Mennesket kræver samme ydre 
Vilkaur at leve under, og Skoven 
var kommet først. Derfor har sne et 
sige al Kultur paa et eller andet 
Punkt al sin Udvikling maltet ta-
ge fat pram at rydde Skov, for at 
der kunde blive Plads til Mønne-
sirene sele, derok ildridse rija-7i eros
Kulturplanter. Og det er man ble-
ven og bliver man ved med, indtil 
der efterhaanden bliver for lidt Skov. 

Mennesket her Brug for meget 
Træ (Brænde og Gavnha'), saa riet 
kan der let blive for lidt at. I Eng-
land, Europas skovfettigete Land, 
kunde man indtil 1914 nøjes med 
nogle faa Parker, men under Krigen 
lærte Englænderne, at de havde for 
lidt Skov f Forhold til deres For-
brug af Træ. Men der kom 1 andre 
Lande værre Følger el, at Skoven 
var blevet ødelagt. Pia store Stræk-
ninger er den forhenværende Skov-
jord Ikke bleven hverken til Ager-
jord eller til Grassgeng. Mangen en 
ødelugt Skov er blevel afløst al He-
de eller nøgen Jord. Saaledes 
Eks. paa Island, hvor Mennesker, 
Heste og Faer her fint Bugt med 
omtrent hele den Birkeskov, som 
oprindeligt dækkede de beboelige 
Dale og Skruninger, og hvor nu 
den dyrkelige Jord blesser bort fra 
stadig større og større Strækninger, 
aet/ledes at mange Bøndergaarde 
deroppe har multet opgives, Men-
neskene er udvandrede. 

Næsten endnu værre etaer det til 
i Bjergene andet Steds; der har 
Skovødelæggelsen medfart Sneskred 
Jordskred ag et saa uregelmesaigt 
Afløb al Vandet, at der °pateer hær-
gende Oversvømmelser langs Flo-
dernes nedre Løb, alinea I frugtba-
re, tæl befolkede Egne. Oversvøm-
mdl'erne kommer paa en Tid af 
Aaret, meden, der paa andre Aars-
tider hersker en ødelæggende Tør-
ke, idet der er for lidt Vand I Jor-
den til, al Kullurplanterne kan til 
ves. Paa disse Madder er store 
Landsdeles Beboelighed bleven 
stærkt indskrænket. 

Saalede, gear det hver Gang 
Mennesker misbruger Guds Gaver, 
I nette Tilhelde Naturen; det hæv-
ner sig uvægerligt — 13. eller 4; 
Siegtled, medens alt gaar godt  

1000 Led, nier ren !armeer Naturen 
t. 	 E.)... 	s 

brinte n :barn,. 	y 	, w11, ill. n 
det er f1,,,e ilt 	I yr.e: godt igen, 

• hvad tie.k a iimbe Tids er gjort galt. 
For Skovenrs 'edkornmenele be-

gynde. 'Ulan at frede om Reelerne, 
luen fer eder senere mas man kom-
me Id al lave ny Skov III Erstat-
ning fur den ødelagte. I Middelhavs-
landene har Frankrig, Svejts og 
Østrig natlig brugt Millioner for at 
frembringe Skov igen I de høje 
Bjergegne, helt oppe fra Trægræn-
sen af, 1 Amerika elm der for Ti-
den en høard Kamp mellem Tom• 
rnerhuggerne, som vil have Friheden 
til at hugge Skoven ned, og Sam-
fundsslyrelsen, som til bede og 
genopbygge den ; de har derovre 
oprettet adskillige Fredskove (torest 
reserver), a! hvilke en er lige Mia 
Mor som hele Sjælland. I Norge og 
Sverrig er der dannet Landaknenin- 
ger for at ophjælpe Skovdyrkningen. 
I Kina har man endnu ikke naaet 
at fat begyndt, hvorfor aldre Flod-
oversvømmelser neeslen hvert Air 
hærger udstakte Egne og bliver 
mange Menneskers Død. Menneske-
ne er mere alluengige af Skovene 
end de fleste al dem selv ved a/. 

Og saa er der endnu et, Menne-
skene holder al Skoven, fordi der 
er godl al lærdes i den, den giver 
Læ for Vinden, Skygge mød Solen 
frisk kølig Ludt at !Ildnende, og 
mellem Treerne er der oftest godt 
Føre. Desuden er Skoven smuk at 
se paa. Derfor er Lystskov ved ril 
blive en Nødvendighed, vi vil have 
den saa nier ved, al vi hurtigt og 
nemt kan komme ud I deri. Nu 
trænger vi Ill at lære, hvorledes vi 
skal færdes I  Skoven, uden at mia. 
handle den med ~mar?, Glas-
skeer, tomme Bllkdaaser n. lign. 

Det flimrende Lys langs Bolværket 
blev til en dirrende Plet -
og mere alteret blev Byens 
Kuppel- og Taaro-Snuet 

Sart havde vi Hevet omkring os, 
og Mørket blev tungl og tæt. 

En sugende Lurgien var hørlig, 
dybt nede fra sived den op 
og mundede ud i en Rislen — -
---- Hver gyngende Bølgetop 
hulked og lo gennem Mørket, 
der skjulte dens Øglekrop. 

Og først ved Midnat sejled 
vi Lappegrunden forbi, 
hvor Bølgerne sprøjtede muntert, 
for Mørkets Arme fri — 
Et springende Skum. - 

Og Fyrskibet 
meled sit Spektrum deri. 

Di blev jeg fortrolig med Natten, 
dens mørke, aarvaagne Magt, 
dens fri og lokkende Hjertes 
Mem pelsyngencle Takl. -
Jeg gynged i Takt med Havet 
part denne Nattevagt, 

Thi jeg var en Skumpartikel 
I Tidens styrtende Flod 
og hvirvles omkring af Skæbnen 
som Skummel for Skibets Fod -
og al min Higen og Handlen 
er hverken slet eller god. 

Jeg hales tilhunds, og jeg løftes 
I Blindhed, Trods og Beger, -
Men lykkes det mig at spejle -
lidt Lys og lidt Regnbueakse, 
saa er vel Livets Sekunder 
den Sligen og Synken værd. 

Torkil Barfod. 

Den syvende Hollænder 
havde samlet stuvende fuldt Hus i 
Biografen I Søndags, og Forvent-
ninger; om et se en god Film blev 
ikke skuffet. VI henleder Opmærk-
somheden pari, al der lihnee heade 
Lørdag og Søndag, saa de Besø-
gende, der ikke ynder Søndagens 
stærke Trængsel, kan benytte Lør- 

Ahrtu  rntesiillineen. — [her 
Ran 	 lchr, Itu 

de siee•en,te Skuespillere er fuldt 
pie Hej.le med deres Kunst ug des-
uden er en Del af Filmen 

let her pak 11 ,enholm og  I adebol. 

der kendte Motiver. 

    

    

Ggdstjeneste og Moder 

    

 

Allinge Menighedshjem, 
Gudsijeneare Kl. 

01, Kirke, Guaatjeneste Kl. 10 
Skriltemeal Kl. 9,45. 

 

    

    

Ejendom i Allinge 
Den Buer efter ild. Eukeftu Pe-

tersen tilhørende 1-.)endots pas Hav-
nen i Allinge, af Areal ca. 2200 • 
Alen, er til Salg ved snarest Hen-
vendelse til Kohmnnd P, C. Holm 
I Allinge elgler Sagfører Fr. Pihl. 

Udplantningsplanter, 
hl As nu hos 

Gartner N. Jacobsen. 
Olsker,  

Grise 
enur bliver 4 liger d. 6. Juni et til 
Salg hos 

Charles Kloner Skovfryd. 

En brugt 

DamecyKle 
er til Salg hos 

Postbud Hansen. 
Allinge. 

En ældre god 

HOPPE 
er til Salg 

Jens Pedersen. Bedegade Klemens. 

2iografen--. 
Lørdag den 2. og Søndag den 3.Juni, 

begge Aftner Kl. 8. 

Dotilyveittlellobilder 
eller 

Døds;elieren. 
II. Afsnit 

Den enøjede Lods. 

Eller Captain Marryat's verdens-
berømte Roman. tiovedrolieree ud-
føres af Jutta Lund, Carlo Wieth, 
Bertel Krause 

Enstemmigt rost al det store Pub-
likum der overværede Forestillingen 
i Søndags. 

NB. Part Opfordring foreviste 
Filmen _Lørdag Aften Kl. 8. 

Ekstranummer. 

Bægersvingeren. 
Morsomt Lystspil af Nord. Films CO. 

111 

FIMS og Kyllinger 
samt alt andel Fjerkræ købes og 
betales med højeste sPraid  iset r. 

Hotel 	
vig 

Tlf. 13. 

temondepuiver. 
5 øre Pikken. 

9. 3. .farsen,  St/u øge. 

Klemensker 
Alt Reparationsarbejde udferree 

pænt, solidt og godt til meget bil-
lige Priser. 

Absolut gode Materialer. 
Ærbødigst 

A. Mortensen, Skomager. 

--.'etire 

Etendomsmeegler 

Georg Westh 
er flyttet til Solhøj pr. Sandkyras 
og har TII. Allinge 64 y. 

■ 



Bedste hurtigtørrende 

cernis 
Inoligieerendr Gul. Lak 

Bedste M:der-Fetn.s 
:Zinkhvidt • 

Okker 
fral Vi 	l4113,i% 
Erteriskt ødt 

den k opi 
Kalkbirtat 
Kalkgrønt 

Limfarvegrønt 
Shellak. Multen:1k, Vognlak 

Hvid og kulant Japan Eniaillelak 
Cyklelak, Ovnlak 

Maletrenster, Lakpensler 
Kaikekoste, Tjærekoste 

Malerfarver udrøres i alle Farver. 

A. £azoc4,t. 

Olsker 
• Statsskatten for 2. Halvnar 1922-

23 samt Kom muneskritten for 1. 
Halvnar 1923-24 modtages pan Da-
legeard til sædvanlig Tid salut ved 
Mejerierne _Humledal' og „Kaj-
bjerggaard• første Udbetaling. 

Statsskatten bør være indbetalt 
inden den 15. Juni. 

Sognerendet. 

Vort store Udvalg i Haveredskaber 
anbefales til billigste Dagspris. 

Urte- og Blomsterfro. 
Pla3negra3s. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

Allinge nye Modehandel 
Dame- og Børnehatte. Smaa Poser. 

Erd. efter Uldhandler Jens Hansen. 

Raadhus Havemobler 
er nu paa Lager a 50 Kr. pr. Sæt 

Vadsfiemaskiner 
30 Kr. pr. Stk, 

kan Nas paa Prøve uden Købetvang. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
Tlf. n. 13. 

Endnu sælges ekstrafin 

efiokolade 
til 160 pr. Halvkilo. 

21fliNie »Oloniat.. oq 
13robuttforrettlittg, 

1~111starerrele.cess~~~ 

Køb Deres Lairdbrugsludder og 
Koloniallodder i 131111 

Chr. Transen-Holm. 
Allinge. 

Uvorretiscsak:Iors; 

2ojesen .7cofoed, Rønne Mortexecada 17. 
Inkassation, Dekumentskriening m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd, 

tein og Gmegns 
2ingdomsforening 

Stor Fest. 
Søndag deri 3. Ind Fest paa 

Sonimerlysi i Tein. 

øvelsesskydniug med Salonrifler 
begynner Kl. 10 Formiddag. 

Bestyrelsen. . 

Til Salg. 
I Smyekaminer-.Mw`ileilient, Burde, 
Stole. I ljgulielkane, 	 -.kat); 
Skrivi,bord, Servante r, (alt hy,,I.aik.) 
2. lingre,tier, i-invebordr, Srt‘noir-
s'el. Seivreurr. Purtevaal, Hnand• 
ki+e•dr sans i. •I Sit lurar endte Ilos• 
bnl'hiln$431:en31a 
pair L'Srund. 

Kaptejn Hahn. 
• 

Allinge ,  

Ris nyt Bye udair fair, i I 1•1:4•,ie 
Pr Is. 

ffl.  

Til 118iiselider 
sælger vf : 

Mega; vleglig svensk Ha.:e 
Bornholmsk toradet Byg 

do 	 Hvede 
Snu og miss Mais 

Kmekinalsk. 	• • onn Mnissl  
billigst I Sække ug Sninavregle 

Nordlandets lladelshus, 
Indre Mission 

ng  

Luthersk Missionsforen. 
indbyder til et fælles 

Grundlovsmøde 
5. Juni IQ 4 ved Storednl. 

Mejeriet 

Kaibierggaard. 
Tilbud ønskes pas Kalkning af 

Mejeriets Bygninger samt forskelli-
ge Smnareparationer. Anvises paa 
Mejeriet. 	Tilbudene ønskes inden 
5. Juli. 

Bestyrelsen. 

Ro Husmandsforening 
afholder festlig Sammenkomst med 	 L. Grenvall, 
Kalfetio.d pas Th. Bendtsens Sal 
ved Re St. Lørdag den 2. Juni Kl. 	1 Henhold til ovensteaeride an- 
8. 	iiiiiiejilikaf  S. Jensen Ira  befaler jeg mig med alt til Faget 

I  2/3 	. 	-gitiridittiget. - . i"""rrtir~~'' stevel~ melt som nyt og ~her jeg at vin- 
: 	Alle indbydes. 	de de siede Kunders Tilfredshed 

Mdlm. har fri Adgang. Andre 25 øre. ved reelt og hurtig Betjening. 
Med Agtelse 

H. P. Ridder. GORICKE CYKLER 
(Wes'plia len) 

og Iler,: andre gode Mærker. Cyk-
ler  1  originale Mærker Ira 120 Kr. 

Nogle brugte Cykler .med ny Gum-
mi sælges meget billigt. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. n. 81. Klemensker Tlt. n. 81. 

Klemensker. 

Skotøjsforretning 
anbefaler Udsalg at godt Skotøj til 
meget smås Priser. Haandsyet Skotøj 
og Reparationer Nar De altid godt 
og solidt udført. 

Gode Materialer. 	• 
Nye Bunde firtiles  i I rresku. 

50 Stk. gade 

Skoletornystre 
særgus line Kel Inuirgt. 

Ti

A. Munch. 
lefori n •ittre 47. 

Vort 

Kyllingefoder, 
det bedste lut srnaa Kyllinger, 

arib4des. 

tilflugt autoutal,  

(tst 13rtioutiforretutug. 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32, 

Galvaniseret 

Hegntraadfletning 
'Glat Heglitraed - F'1,< Hcy nurad. 

Kramper - Søm - Spiger - -
stort Lager, idveste P iser. 

Nordlandets Handelshus. 

Udplantningsplanter 
og 

Stedmoderplanter 
tilbydes 

Gartner Jensen, 
TIL Alttur e 41.  

Ny Cement, 
Cementror, alle Størrelser. 

01.ii3stirciii, Krybber eu  
— Svinetrug  Størr, 

Priserne er ane' 

Nordlandets 
Bornholms Dampva,heri 

Tit. 9. —  itorine 	1,1 9. 
anbefales nont Øens eneste- store, 
moderne Vaskerivirkaomhed. 

. Indleveringer 

fra Allinge: Hr. Barber 
Sandvig; Fru Emma Dldriksen. 

Specialitet Manohetlinnod. 
Altid færdig Lørdag.' 

Flagliner.. 
Tøjsnore... 

i afpassede Meral arg Metervis. 
Prisen betydelig billigere; 

a 21.  ›.1411.oest. 

Gasapparater 
Et stort Parti bedste danske Gas-

'  apparater er pan Lager. 
løvrigt anbefales vort Lager af 

Køkkenudstyr, 
Glas & Porcelæin. 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alt _ 

111  torre og ud- 

rørte 

Malerfarver 

Lak, Fernis og Pensler. 

%Utugt fftutunidt,  og 
$rohrtiorrettting. 

Olsker. 
Undertegrit,le meddeler herved 

nt jeg rm og med deri I. Juni har 
overdraget min Forretning til Smed 
H. P. Ridder og lakker mine ærede 
Kunder for godt Samarbejde og tid-
vist Velvilje I de forløbne Anr og 
beder jeg samme overført pan mio 
Efterfølger. 

Med Agtelse 

	 Beklæd Deres Gulve med 

FLOORTEX 
BILLIGT OG HOLDBART 
da det ikke tager Skade af 
Fugtighed- Vand og Svamp. 
Pris pr. 8 75  
Meter 

Forhandles 

I 	Alt 1 Kædevarer, 
j Toir, Grimer, Legner, Es, Led og Tgarepxi‹,  %Amt 

i 5 Iwyke',ige r. '1 	'isIor 1  Dimensioner anbefales til billigste Priser. 
Glas med i'ensel {513 

II. Larsen. %Mune Robinie' kk 4VrolinftforretolnA 
111~11111~11~1111M11~11111111 „3tanelgs1", 

tilbyder Udplantningsplanter bi Ha-
r e ng Mark. 

M. Kr. Kotoed. 
Ti'. 5-!n,l, 	4;.  

Amerikanske 

Hattefarver 

Herrelingeri 
i Siorste Udvalg. 

Cool. Manchet forter med extra N,anchetter 
13 lude hvide Pi (1,,f1ippi•r B So 
Kulørte ensfarvede Sokki r o 65 
Sportshuer fra 2,35. 
Sorte Eitndeslips fra 	1,45 
Kulørte do. 	fra 1,75 
Bløde kulørte Hatte fra 6,50 
Seler til voksne fra 0,95. 
Manchetknapper pr, Par o,30. 

tr. M. 
Vi har det store Udvalg i Mindeslips. Sokker i I Ild, 

Bomuld og Silke og Manchetskjorter, hvide rig kulørte 
torjakker i alle Størrelser. 

)ragnsin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Yi losser kalliskurlle Olishrislirdtler 
Toms og 1 Tom tykke og Længder fin -•  22 Fod. 

Tørre, rigtig grel Kvalitet og Prisen er tevest i 

Nordlandets Handelshus. 

Seller Hammershus'' 
ventes fra Kalmar med prins Fyrretnntuter, svært Kærnetrav, passende 
til- Mb 	titrefe., 	illygrillaratisaiiiser,"Spirie'begter, 
ker, høvlede Tagspaan og Vognstænger. Bestillinger udbedes. 

Nordlandets Handelshus 

Motorsejler „Augusta" 
kommer med stor nordamerikansk  31sis og russiske tynde Solsikke-
kager. Bestillinger IH laveste Pris,  sera længe Skibet losset, udbedes. 

Nordlandets Handelshus. 

Ny Sending Norges Salpeter 
kommer Søndag. 

Nordlandets Handelshus. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

- 7,00, 



M,11.,f e  4/g 	Kvaliteter lur De lo.fter andre Stedet 

tanfillindrI 	andeishiN, 

BORNA er bedst og billigst 
~~0~1111~1P- 	 4G" 

Mil Arliejrisloj e? ah! del slærkeste o[i 
derfor tjener De Dem selv bedst ved at købe det hos mfg. 

Jens Hansen. 

Bordvoksdug 
pr. ru. 300. 

Prima amerikansk Kvalitet. 120 cm. bredt, hvid Bund 

med blaat Mønster. 

Magasin du Nords Udsalg 
vod Victor Pionck, 

eS'engeudstyr og gardiner 
køber De altid billigst og bedst hos 

„end Xansen. 
-BORNA er god! 

STRØMPER. 
Til Trods for stadige Prisstigninger er det lykkedes os at købe 

et Parti gode Strømper til meget rimelige Priser. 

Svær og stærk Strømpe 0,88 

Ekstra svær ulden do 	1,80 

Stærk dansk do 	 2,25 
Fine engelske do 	 2,65 

Moderne lyse og melerede Strømper til billige Priser, 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har et velsorteret Lager i Arbejdsbenklæder, Jakker, 
Bluser, Overals, Skjorter i Flonel, Zephyr og Dowlas, blaa 
Kitler, hvide Benklæder og Jakker, uldne Benklæder. 

Prima blaat Maskintøj. 
Alt i gode Kvaliteter og meget billige Priser. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planok, 

Jengeticidtv I 
»e ks,6er 6illigsf, 

naar »e Re6er de 6edsfe Varer. 
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster 

samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 
Dyner syes og stoppes gratis. 

glarblanbM OnulteN4uf. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. ) 

Se vort store La,-er at 

Uldmouseline 

Alle Mennesker, 
sotu bar set. hvortsdiis h•1 m  

11011111101108 o cue Lii margarine, 
fremstilles. behaLdise og opbevares. vil gansito 

forlange dratte højtins Produkt. til stue Maal-

tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

ru til ;jo raaret 
anbefaler  jeg enhver  at købe Deres Kloder hos mht. Jeg har det største 
Udvalg  og linet absolli dr be ■ Isie Kvåkbtriuf I ede ennebifir Mønstre til 
søs  billig en Pris som lugen andtn. MARI togen. Fur nøjagtig Pas-
ning genniteres. 

Stort Lager ar Klæde, Hatte og Kasketter. De kan tjene 
D.31)  en god Uagtet, vil ai købe Deres Forbrug hos eng. 

Jens Hansen. 

crote til Xjoler og .931user 
laar De bedst og billigst hos os. 
Fine Mønstre Ira 2,10 pr, m. 

Nordiandets Handelshus. 

Gardiner 
bedst og billigst i 

Nordlandets Handelshus, 

47rikotage, Jarn 
og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere 
eller zen godt som hos mig, derfor skulde De i egen Interesse købe hos 
mig. Desuden har jeg et pænt Udvalg i Bernebekludning. 

,ens Xansen, 

Xjoletej i 21Id og :!?omuld. 
og alle andre Vater i Metermaal bar vl el !lort Liger al og sælger altid 
billigere end de fleste. 

Cd. 100 SIR. i/rd1110 1110 ler 
• • 

haves paa Lager i Uld, Frotte, Shantung, Uldmousseline, Voile, 
Zephyr, Foulard m. m 

Færdige Bomuldskjoler 5,85. 
Færdige Bluser og Nederdele. 
Kulørte Flonelsbluser 4,85, 
Kulørte uldne Nederdele 4,85. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planch. 

1111111111111~1~1111111111111~11111111 

„Den tapre 

Landsoldat " 
For tint 	halvfjerds/11d,- 

tyve Aviv siden var pas denne ri.: 
Krigen i fuld Gang. ridder K rig,- 
minister Tseberninus Ledelss. toli 
Hæren udrustet, ,rJ, <ten hav.lt 
slagret Oprorerne ved it,, v din R. 
.1pril, hvorefter den havde 
get Dannevirke.stillingen -si .1f. 
Ventetdp det tyske Angreb. 

Begejstringen, var si mils.; leven-
de og varm. Man fulgte !læren 
rnexl den storste interesse, og et 
!_'rislak heraf var dot, at Telegraf. 
embedsmanden Faber skrev „Den 
tapre landsoldat", da Kompo-
nisten liornnermann forelagdr 
barn en ny Melodi og bad ham om 
Ord dertil — han kunde skrive 
disse, sum han vilde: kun skulde 
de etide med "Hurra, ilurra. 
Hurra!" 

Faber skrev Nirlsen. Den grel, 
dengang Hjerterne; nu saa man-
ge Aor efter hjælper tie littera. 
kyndige -os med at finde, hvad 
der ligger 1 Versene. Det, er den 
indkaldte Soldat, der taler. lian 
fortreller om, hvordan hans her. 

!røvede Kæreste vilde Følge ham, 
tan .trøster 'hende tb at begynde 
'lied lidt forsorent "Hvis jeg 
.kko falder, kommer jeg nok 
hjem igen" s.: hvis jeg ikke fal-
der, og jeg ikke derovre ser- en 
rigere Pige end Dig, skal jeg nok 
Indfinde mig igen -- men saa. 
;hopper han sig selv i denne min-
dre Fine Sung og siger, at ile 
maii ikke blot Itenke pari sig selv, 
at hån er ikke tenger hendes 
alene, alle Danmarks Piger har 
an Krav part brint. Idgesaini deur 
:binde Kall her st.tiir armt dell 
/andeligt overlegne, gør lian ilet. 

o rt 	verfor 1.orieldrinte, der 
luks svlu, s, dc 

• 
kan endivien- hans 

Iljielp, Han kitler dem vide, at. 
det gmbler nu mere end Predre-
neguarden; vi man alle lr sled. 
tan 1.:viiker lian prut Spr-e>get.. 
Kam. Forfatteren har ladet Ty-
;ken sige- "Du hist fund (dovenl"', 
tati vor dette I Erindring 13111 niN- 
.).au.w.•••-43"1.4.-' 
flanskv sine et. dvask Viiik • -• 
31-d, dica- havde rigget alle Dan- 
ke 	snri.kt. lian gatir sat; til 

Fanen: "Dg den har Tysken han-
let, og trampet: under Fod" -- 
I'vskerim havde tranmet paa 
fanske Kokarder, og dette Inder 
anterligt Soldaten -lænke, at .,der- 
til 	'ror Fane for gammel 
ion' god. Nteste Fers er spir hei-
iget Kongen, og i Sluf ningsverse,t, 
almler han saa del, hele: "Ve: det 
isle Drog, der elsker ej sit Sonag, 
rig ej vil ofre tolv og Blod for garn-
!e. Dannebrog" og trøster sig ved 
let Efterrniele, iler viI tilkomme 
natm, hvis sal skulde vare. at 
'tilo ikke kommer hjem til sin 
rande Far og Mor. 

I bevægede Titler ønsker man 
Sang, der ref. kan udtrykke den 
Umindelige Stemning. 1 1917 ud-
;ritte den tyske Regering en Pris 
Ilor den bedste Nationalsang; 5000 
misendies, men ingen af dem 

man blev ved dorn 
damle: "Die' Wileitt am Flhein". 

184$ skrev alle vore Digtere pa-
xitatiske Sange, men hvor Tor-
rillierligt! Den, der vandt Prisen, 
rar ikke 'skrevet af en aP vore 
tejrede Digtere; det var en Fæl 
Soldaierne bestemt Vise, skrevet 
li', en fi.:and, der ikke var giv-4es_ 
ilionel Digter. Visen - atiltefaledO 
lig straks deri/ed, at den var ud-
suerket at marchere. Mer: mørt 
let var sari løjerligt, at Folk !Sk 
d, fornemme, ni iler var dyb Al-
ror bag de tierne Ord, iirr var 
sktjtilsegavelle Mennesker, Iler, dit 
le borte eller beste den, havde 
milt. ved al 11113113 Granden 

uden al. de ret kunde sigts 
svorfor. Den brerhe sig lnirt.ig 
il alle. Kredse i lal kit, ja til 
iverrig og Norge 	11113 r ulan i 
len Tid »elle in Dantristrib pat 
in af Sverrigs Sner, herte man 
mare ofte, al der blev sunget, ttg 
le bestandig "1/en tapre !And-
;oldat.". 

'Ved en Nationalsang tOrataaAr 
ri en Sang, hvori man udtrykker 
følelsen For Firidrelandet eg la-
ter al, ville Ofre sig for det - -
ri kunde vist, godt kalde Solda-
tervisen "Den tapre Landsoldat" 
in Nationalsang. 

,en3 Xanden 


