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tag 5 loven. 
Jeg elsker den skurende, skrabende Lyd 
af Muldet, der glider for Ploven, 
den fylder mit Sind med en inderlig Fryd; 
saa glad jeg da synger i Pilens Ly, 
og Ekkoet klinger fra Skoven. 

Naar Frosten for Ploven, har stænget 
vor Jord 

jeg ofte mod Foraaret længes. 
Jeg hilser med Glæde det syngende Kor, 
der kommer fra Syden og drager mod 

Nord, 
naar Vinterens Islænker sprænges. 

Naar Ploven da vender den frugtbare Jord 
men Lærkerne triller foroven -
mig Stærene følger saa tæt i mit Spor, 
mens Maagerne flokkes i skrigende Kor, 
og Træerne knoppes i Skoven. 

Og kommer der Byger fra Havet ind, 
de ikke Humøret kan bøje; 
thi Solen, der kysser min regnvaade Kind 
ved Hjælp af den lette, den legende Vind 
nok atter vil tørre min Trøje. 

Til Hestenes Prusten og Lærkernes Sang 
faar Tankerne Flugt mod det høje, 
og Dagen er aldrig mig trist eller lang; 
og Solen, dersynker bag duggede Vang, 
nu straaler om Kap med mit øje. 

BONVI SVENSSON. 

) 

Dell humhjerlige 8ilwrilao. 
Der fandtes i det gamle feudale Paris 

et Torv, som kaldtes «Miraklernes Plads" 
. . . Victor Hugo har fortalt en hel 

Masse om den. Navnet havde den faaet, 
fordi den blinde, der hetraadte den, straks 
fik sit Syn igen, den halte kom til at 
gaa og den døve til at høre. 

Ogsaa San Francisco har sin „Mirak-
lernes Plads" . . selv om den ligger 
fjernt fra alfar Vej - paa den anden 
Side Chinatown og Dagotown og langt 
forbi Luna's Restaurant. Man har valgt 
at kalde Stedet „Miraklernes Plads" - 
selv om det slet ikke er nogen Plads, 
og selv om Miraklernes Tid længst er 
forbi. Hele Herligheden bestaar blot af 
syv lave, to-Etages Huse - de seks af 
Træ, det ene af Sten. 1 Stenhuset finder 
man den Dag i Dag en „saloon" - glemt 
eller overset af Forbudsbetjentene. 
Beværtningen drives af en Halvblods-
Indianer, der har givet sit Etablissement 
Navnet „Eiffel-Taarnet". I Eiffel-Taar-
net" mødes de fleste af San Francisco's 
Tiggere og Vagabonder. Her kan De se 
den pæne Fyr med de blaa Briller -
ham, der plejer at staa nede paa Hjør-
net af Sutton-Street og synge Marseil-
laisen ; Mutter Cleaverty er her ogsaa 
- og den gamle skallede Mand, der 
sidder udenfor „Boheme-Klubben" efter 
seks om Aftenen . . . jo: de er her alle-
sammen. 

Det er »rigtige«, ægte Tiggere, de, der 
holder til her . . . maaske har de en 
Slags Organisation med Præsident og 
Vice-Præsident - det er meget sand-
synligt; jeg ved det ikke, men jeg ved, 
at Leander og jeg nær havde demorali-
seret hele Banden en Aften. 

For at være ganske korrekt: det var 
Leander, der gjorde det - jeg saa til 
- og lo ; men Leander paastaar, at jeg 
ved at more mig over Begivenhederne 
ogsaa har tilsagt dem min Støtte - og 
selvfølgelig maa jeg bære min Del af 
Ansvaret. Leander og jeg havde været 
et vist Sted, som kun de indviede ken-
der - et Sted, hvor man kan faa dej-
ligt, fyldigt Rødvin og Hvidvin . . . og 
en ganske henrivende Salat. Vi havde 
spist og drukket - og var i rigtig god 
Stemning, da vi atter kom op i Lysene 
og Munterheden i det meksikanske 
Kvarter. Paa Gadehjørnet løb vi lige 
paa Clunes. Clunes har Tilknytning til 
en eller anden filantropisk Institution, 
der har til Huse der i Nærheden. Han 
siger, at han holder af at lindre Nøden, 
hvor han støder paa den - og at det 
bedste her i Livet er at gøre en fattig 
Fyr lykkelig for nogle Minutter. 

Leander og jeg havde ikke noget sær-
ligt at foretage os - saa vi drev med 
Clunes og saa ham forære en gammel 
Kone i Stockton Street en Maaneds 
Husleje, - vi var ogsaa med ham oppe 
paa Kvisten i en Neger-Kaserne, hvor 
han gav en klynkende gammel Bandit 
et stort Bundt Ugeblade - og vi hørte 
ham holde Forelæsning for en lille 
Kineserpige, der ikke havde Lyst til at 
gaa i Søndags-Skole. 

»Mit Motto«, sagde Clunes, da vi gik 
fra Kineserpigen, »mit Motto er »at prø-
ve at lindre Nøden - og prøve at gøre 
en fattig Stymper lykkelig for nogle 
Øjeblikke««. 

»Oh, ja!« samstemmede Leander, me-
dens jeg stirrede paa ham, »det er det 
eneste, der er noget ved!« - og Asenet 
sukkede dybt og rystede vist paa Hove-
det. 

Clunes fortalte os om et andet Til-
fælde, han havde opdaget - en gammel, 
gammel Kone, lam tilmed, som holdt 
saa meget af Østers i Fløde . . . 

„- Det er det eneste, hun kan tagle!"  

forklarede Clunes. 
„Hm", sagde Leander, „har hun selv 

fortalt Dig det?" 
„Ja!' 
„Hun maa jo vide det!" nikkede Le-

ander. 
Vi standsede udenfor et af de falde-

færdige seks Træhuse : »Det er der, hun 
bor«, sagde Clunes, »undskyld mig et 
øjeblik !« 

»Lad os se ind i »Eiffel-Taarnet« først!" 
foreslog Leander - »der er saa hygge-
ligt«. 

Clunes var mere end villig. 
Vi gik ind og satte os ved et af de 

marmorimitterede Zinkborde. Halvblods-
indianeren bragte os en Drink. Medens 
vi drak, kom en af Tiggerne ind - en 
Neger fuldstæedig blind - om Dagen 
plejede han at spille Harmonika uden-
for et af Stormagasinerne paa Califor-
nia-Street. 

„Stakkels, stakkels Fyr !" sagde Clu-
nes, „jeg vil give ham en Skilling". 

„Nej, nej", sagde Leander, „lad mig 
det!" 

Som han talte, gik Døren op igen, og 
en anden blind Mand kom ind - en 
stor stærk Mand, der „levede af" at 
sælge Violer nede paa Kerney-street. 

„Ak, ak!" sukkede Clunes, „hvilken 
Elendighed, der er i Verden. ." 

„Se, - de kender hinanden!" sagde 
Clunes. Violmanden havde banet sig 
Vej hen til Bordet, hvor Negeren sad 
- øjensynlig var det deres Stambord - 
de begyndte at snakke sammen - de 
bestilte nu en Sandwich hver og et Glas 
øl til Deling. 

„Hør!" udbrød Clunes: „lad os gøre 
noget for dem - lad os give dem en 
Aften, de vil huske i mange Aar. Lad 
os give dem en Dollar hver - saa de 
for en Gangs Skyld kan spise dem mæt-
te!" 

,,Nej!" protesterede Leander, „lad mig 
om det - jeg har bedre Raad end Du; 
lad mig ogsaa gøre lidt godt nu og da. 
Du har da heiler ikke Koncession paa 
al Filantropi, Clunes - jeg vil give dem 
noget!" 

„Det er smukt og ædelt gjort", raabte 
Clunes - „Du vil selv glæde Dig over 
det. Men jeg gaar op til min lamme 
Kone - I vil nok vente paa mig - jeg 
er tilbage om tyve Minutter". 

„Naa", sagde jeg, da Clunes var gaget, 
„hvilke Narrestreger har Du nu for ?" 

„Narrestreger?" udbrød Leander indig-
neret - „det er Filantropi - her kom-
mer tilmed en blind til - se paa ham! 

En tredie ulykkelig, blind som de an-
dre, havde nærmet sig Bordet, hvor 
Negeren og Violmanden sad. De var 
Kammerater - de tre, det saa man ved 
første Øjekast. Uden Tvivl mødtes de 
her hver Aften og delte deres 01 og 
Brød. Den sidst ankomne lod til at være 
af tysk Afstamning. jeg havde set ham 
nu og da paa Market-Street med en 
Cigar-Kasse bundet fast paa Brystet og 
med et Bundt Blyanter i Haanden. 

„Einsl" raabte Tyskeren, „eins mit a 
Skinke-sandwich !" 

„Undskyld mig!" sagde Leander og 
gik hen til de blindes Bord. 

Nu vidste jeg, at Leander havde fem-
ten Dollars hos sig - ikke en Cent 
mere eller mindre . femten Dollars i 
tre Fem-Dollars-Stykker; var det tæn-
keligt, at han havde i Sinde at give disse 
tre Tiggere fem Dollars ? det saa ud til 
det, for jeg hørte ham sige: 

„Hør engang ! Jeg har set Jer tre paa 
Gaderne nede i Byen - og jeg har ofte 
haft Lyst til at give Jer en Skilling. Men 
enten har jeg haft alt for travlt - eller 
ogsaa har jeg manglet Smaapenge - i 
alt Fald har jeg aldrig faaet dette Ønske 
realiseret. Men hør nu her,Kammerater 
- her er fem Dollårs, som jeg ønsker, 
I skal dele mellem Jer - og more Jer  

for i Aften 	- og drikke min Skaal 
- og kort sagt: more Jer godt - for-
staaet ?" 

„Gud velsigne Dem, unge Mand;" 
sagde Violhandleren. 

Negeren gryntede tilfreds. 
Tyskeren drejede sig paa Stolen og 

raabte hen mod Buffeten: 
„Ich habe en Bottel Bier mit ein im-

borteret Frankfurter ved Siden af." 
Halvblodsindianeren kom hen til Bor-

det og Tyskeren gentog sin Ordre. 
Violmanden strøg sig eftertænksomt 

over Panden - sagde saa alvorligt : „en 
halv Kylling - og - og Salat - - og 
en Flaske hvid Vin — og - og lidt 
franske Kartofler - og . . . . 

„ Don nerwetter," raabte Tyskeren, 
„genug!" og slog i Bordet, saa Kopperne 
dansede. 

Den anden holdt op - Halvblods-
indianeren vendte sig til Negeren. 

„Wiskey," gryntede denne - „Wiskey 
- og en Bøf - en rigtig Bøf - saa 
stor . . ." og han viste paa Bordets halve 
Flade, hvor stor Bøffen skulde være. 

„Leander," sagde jeg, da han kom til-
bage, „det var dumt, Du har kastet dine 
fem Dollars i Rendestenen . . . og de 
Fyre ødelægger det hele i et Orgie af 
Mad og Drik .. ." 

„Sludder! jeg hader den Barmhjertig-
hed, der kun kender rene Skjorter, hele 
Sokker og Skosaaler 	. lad dem være 
lykkelige paa deres Maade." 

Der var ingen Tvivl om, at de var 
lykkelige . . . Bordet blev begravet nu, 
der Vægten af Bøf, Kylling, Frankfurter, 
øl, Wisky og Hvidvin . . . de tre drak 
og spiste, drak Leanders Skaal staaende 
og deres egen siddende. Tyskeren beor-
drede „Zwei mere Willzner straks!' 
Violmanden drak sin Hvidvin med hen-
rykte Smask, og Negeren begyndte at 
bande frygteligt paa et frygteligt Sprog. 

Clunes kom tilbage og saa straalende 
ud: 

„Se hvor Du har gjort dem lykkelige 
. . ." sagde han, „de vil aldrig glemme 

denne Aften!" 
„Nej, aldrig!" sagde Leander med 

Eftertryk. 
Jeg maa gaa," sagde Clunes . . „men 

Tak for i Aften, mine Venner r 
„Selv Tak," sagde Leander. 
Clunes gik. 
Værten kom med vor Regning - Le-

ander betalte med en Fem-Doller, som 
han tog op al Lommen. 

Fra os gik Værten over til de tre blin-
des Bord med deres Regning: „det bliver 
fire Dollars og seks !" sagde han. 

Der var Stilhed - ikke een af de 
blinde bevægede sig. 

„Fire, seks!" gentog Halvblodsindta-
neren. 

Stadig var der ingen af dem der rørte 
sig. 

„Nun dan !" raabte Tyskeren, „so be-
tak døse Senge - fire Thaler und seks !" 

Jeg har dem ikke," sagde Violmanden, 
„Jim har dem." 

„Nej, nej!" gryntede Negeren, „mig 
har ikke faaet dem!" 

„Hvad har du nu bedrevet ?" spurgte 
jeg Leander. 

Han viste mig to Fem-Dollars-Stykker 
og nogle Smaapenge. 

„jeg »markerede" Gaven", lo han -
„jeg raslede lidt for dem - men de fik 
ikke en Cent !" 

Jeg greb efter min Hat. «Lad mig 
komme af Sted!" sagde jeg. 

Leander trak mig ned paa Stolen igen. 
„Du kan vel vente lidt - se nul" 
„Tausend Teufels: Nein !" raabte Ty- 

skeren rød i Hovedet af Raseri - „Ich 
har ikke faaet dem Bengel" 

»Du - Du !" gryntede Negeren og trak 
Violmanden i Ærmet. 

„Jeg - jeg ? nej, nej, jeg har dem ikke !" 
sagde den gamle indigneret. 

Og saa med eet begyndte det frygte-
lige Slagsmaal, jeg i mit Liv har set 
Tyskeren gav Negeren et velrettet Bok-
sestød under Hagen : op fløj den sorte: 
Bordet væltede, Stolene fløj hen ad Gul-
vet .. . Halvblodsindianeren dansede 
Krigsdans mellem de kæmpende . . • 
hele Beværtningen var eet sydende Op-
rør. Midt i al denne Staahej kom fire 
vældige irske Betjente styrtende ind i 
Lokalet. Kniplerne dansede paa de kæm-
pendes Rygge - - selv da de var 
blevet nogenlunde vel indkvarteret i den 
for Tilfældet tilkaldte Udrykningsvogn 
rasede Slagsmaalet og Skældsordene 
videre. 

Halvblodsindianeren stod midt i øde-
læggelsens Vederstyggelighed - Leander 
gik hen til ham. 

„Hvem har De givet Pengene, Sir?" 
spurgte han melankolsk. 

„Aah, det erindrer jeg saamænd ikke!" 
svarede han nonchalant - hvormeget 
anslaar De Historien til?" 

„Det er forfærdeligt, Sir, mindst ti 
Dollars!" 

«Her har de tolv! God Nat min Ven !" 
Han fulgte os bukkende til Døren. 
Næste Dag mødte vi Clunes nede i 

California Street: 
Jeg vil gerne takke Dig igen, Leander!" 

sagde han ivrigt - „det var smukt af 
Dig!" 

„Aah, ikke noget at tale om," sagde 
Leander beskedent. 

„Føler Du Dig ikke glad fordi Du 
gjorde det ?" 

„Henrykt !" 
„Det forstaar jeg. Jeg tror aldrig, de 

tre Mennesker vil glemme denne Aften!" 
„Næ, antagelig ikke !" sagde Leander. 

8nsomfied. 
_0_ 

I ethvert Menneske er der af 
Skaberen nedlagt en Trang til at 
leve i Samfund med andre Men-
nesker, og denne Trang giver sig 
Udslag i Stats- og Borgersamfund, 
hvis særegne Love og Bestemmel-
ser og Indretning hvert enkelt 
Folk selv maa nærmere bestemme 
og udvikle. Dette gælder nu mere 
udadtil, men indadtil er der og-
saa en Trang efter Hus og Hjem, 
egen Arne og eget Bo. Derfor be-
klager man i Almindelighed de 
Mennesker, som af en eller anden 
Grund er kommet til at staa ene 
i Verden, og som er henviste til 
at leve deres Liv i Ensomhed. 
Og mange Gange er en saadan 
Beklagelse ikke uden Grund, thi 
Livet kan tit være besværligt for 
ensommeMennesker, især for gam-
le og svagelige. 

At Ensomheden dog- ogsaa kan 
have sine Bel-ageligheder og For-
dele, kunde allerede en Oltids. 
forfatter give Udtryk for i de kend-
te Ord: „Den lever vel, der lever 
ensomtTM. Disse Ord maa vel for-
staas saaledes, at man i Ensom-
heden kan faa Tid og Lejlighed 
til at tænke over mangt og meget, 
som man ikke kan faa Ro til at 
tænke over, naar man lever midt 
i Folkevrimlen og tager Del i Fol-
kets Liv og Arbejde, saaledes som 
det former sig for de fleste. 

Aarsagerne til, at Mennesker er 
bleven „ensomme" kan være af 
meget forskellig Art. Nogle har 
frivilligt valgt Ensomheden, fordi 
den ensomme Tilværelse har haft 
noget lokkende ved sig, ikke mindst 
derved, at den skaffede dem en 
tilsyneladende Uafhængighed af 
Mængden og Verdenslarmen. An-
dre er af Forholdene tvunget ind 
i den, enten fordi de ved for stærk 
Magtbegær satte sig selv ud af 
Spillet i det offentlige eller pri-
vate Livs Anliggende, eller fordi 
Nød og Trang, den haarde Nød-
vendighed tvang dem dertil. 

Som Livet almindeligvis former 
sig, er den, der staar ene, altid 
meget mere prisgivet Livets Smer-
ter end den, der har gode Om-
gangsvenner. De Træer i Skoven, 
der staar tæt sammen, har mindre 
at lide af Vinden og byder ogsaa 
lettere Stormen 7 rods. Men det 
ensomme Træ paa Bakken bliver 
rystet af alk Vinde og ruskes af 
alle Storme. Derfor er de -fleste 
Mennesker saa angst for at være 
alene. Det hører til de Iagttagel-
ser, der mest forvirrer os, naar 
vi studerer Mennesker og deres 
Liv. 

Hist og her har en enkelt haft 
Mod at fjerne sig fra Banens, Par-
tiet, Modens sikre Ly, han gør et 
Par Skridt ind i det ny Land, 
men snart overfaldes han af Angst, 
og han vender tilbage til den vante 



Dameovertøj 
og Kjoler. 

Skal De have en ny For-
aarsfrakke, en sort eller ku. 
lort ulden Kjole el. en smuk 
Uldmouselinskjole, gaar De 
ikke forgæves i 

Magasin du Nords Udsalg 
Vi har nu et meget stort 

Lager i Frakker og Kjoler 
de sidste nye Faconer og 
Stoffer og i alle Størrelser, 
ligefra de mindste Ungpige-
numre til de største Frue-
størrelser, saa De vil være 
ganske sikker paa hos os at 
kunne faa en fiks og god 
Frakke el. en smuk moderne 
Kjole til en rimelig Pris. 
Ligeledes har vi de moderne 
lette Regnfrakker paa Lager 
i mange Farver fra Kr. 13,50. 

Pigefrakker er paa Lager 
i alle Størrelser og til meget 
smaa Priser. 

VictorgYanck 

brede Skure. Der skal -et stærkt 
og modigt Menneske til at bære 
det at være alene. Det maa han 
mærke ved enhver Lejlighed. Men 
Værre er det næsten, at den en-
somme ofte bliver usikker, at han 
mister Tilliden til sig selv og sin 
Sag, at han bliver bange for at 
maatte vende om fra den ube-
traadte Vej, eller ogsaa række 
Haanden til Rejsefæller, hvis Sel-
skab han ellers vilde have for-
smaaet. 

Selv for de travleste Mennesker, 
der staar midt i Livets Kamp og 
Strid, kan der komme Stunder, 
hvor de føler sig alene, og der er 
Forhold i Livet, hvor vi alle staar 
ene, selv om vor Familie- og Ven-
nekreds er nok saa stor. De store 
afgørende Beslutninger maa vi 
selv tage. Vore nærmeste kan vel 
nck give os gode Raad, tran den 
endelige Beslutning maa vi selv 
træffe, og som voksne maa vi tage 
Ansvaret for, hvad vi har gjort. 
Vi maa ikke lægge det over paa 
andre. Under Sygdom staar vi for 
saa vidt alene, og maa selv bære 
sin Smerte, selv om andre gør, 
hvad de kan for at lindre den. 
Og i Døden er vi ene, og Dødens 
Ensomhed vil for næsten alle Men-
nesker staa som Dødens første 
Gru. 

Et virkeligt Liv kan kun leves 
i Samfund med andre. Man maa 
have noget uden for sig selv at 
leve for, nogen eller noget at slide 
og slæbe for. Blot at arbejde og 
leve for sig selv, („være sig selv 
nok') for egen Fornøjelse eller 
Tilfredsstillelse, det bliver bedrø-
veligt i Længden. 

Jo mere vi kan dele vort Liv 
med andre, jo mere vi kan leve 
med i hele Menneskesamfundets 
Liv, desto rigere og fyldigere bli-
ver ogsaa vort eget Liv. Den dybe 
Samfundsfølelse og Samhørighed, 
saadan som vi kun glimtvis og i 
lykkelige Stunder kan føle den -
mon den ikke er en af de bedste 
og skønneste Følelser, en Menne- 
skesjæ! kan rumme. 	A. D. 

Det er I disse Dage - - 
Det er i disse Dage, 

det underfulde sker, 
det er i disse Dage, 

vi hver Forvandling ser: 
Bækkene bruser 

og Hegnene knoppes langs Gærdet, 
Vaarvinden suser, 

og Mildhed er kommet i Vejret. 
Nu bliver vækket 

Skovmærker og smaa Anemoner, 
Sangfugletrækket 

naar hid fra de sydlige Zoner. 
Højt i den foraarsblaa Luft 

vandrer Skyer bortover, 
nu vaagner den Jord og det Liv, 

som i Muldmarken sover. 

Det er i disse Dage, 
hver Længsel foldes ud, 

det er i disse Dage, 
hvert Haab faar friske Skud. 

Tankerne tunge 
faar Vinger til Udfarten givet, 

end vi er unge 
og end har vi Glæde ved Livet. 

Vi vil forandre 
det graa og 'det grønne og triste, 

den Vej, vi skal vandre, 
vil kendes ved Solstrejf paa Kviste. 

Vaar vil vi bringe, 
fornyende, skabende Kræfter. 

Alle har Brug for en Sang 
– ja, de længes derefter! 

Det er i disse Dage 
- Vi ser, hvor lidt vi kan, 

at vi er kun som Smaabørn 
ved Verdenshavets Strand. 

Viljerne vore 
et vege som Vidjer for Vinden, 

vissen ad Aare 
blev Ungdommens Drøm under Linden. 
Tidt maa vi torsage - 
kun ikke paa Tro om Guds Vælde. 
Den gamle af Dage 

ved intet af Aar eller Ælde. 
Og tro kun vort Hjerte paa ham, 

der er Kraft og er Handling, 
skal det skue det evige Liv 

og vort Tungsinds Forvandling. 
G. Just Pedersen. 

I gelskabelig Forenings Revy 
var der som omtalt indlagt en 
Mangde Sange, der gjorde megen 
Lyl.ke. Vi skal med Forfatternes 
Tilladelse i dette og følgende Num-
re aftrykke en Del af disse. 

Sparevisen. 
Se nu har vi faaet 

en Spareforening, 
ja den har vi trængt til 

i Snese af Aar. 
Vi bruger for meget, 

det er nu min Mening, 
Fo -tjenesten tidt 

til Fornøjelser gaar. 
Nu klistrer vi Mærker 

i Bøgerne op, 
og hver Gang vi fristes, 

saa siger vi: Stop, 
Christiansen han kommer, 
derfor, tøm dine Lommer, 
du maa spare i Sommer, 
læg Grunkerne op! 

En Pige skal spare 
paa Haar og paa Hatte, 

paa Kaaber og Kjoler, 
Laksko og Kys, 

paa Sko og paa Strømper, 
paa Silke og Skatter, 

paa „Skæg og Ballade" 
til Lands og til Søs. 

Et Udstyr hun sparer 
paa højst fire Aar, 

og saa kan hun se 
om en Husbond hun faar. 

Hvis blot hun kan spare, 
saa vil hun erfare, 
at let hun det rare- 
ste Ægteskab faar. 

En Kone skal spare 
paa Kød og paa Kaffe, 

paa Silke og Sæbe, 
paa Sladder og Skænd, 

hun skal bruge mindre 
end Manden kan skaffe, 

og smide sit Affald 
til Hønsene hen. 

Til Gavn for sit Land 
og til Fryd for sin Mand 

hun aabner en Konto 
i Banken for sand. 

Hun tar sig i Vare 
for Kredittens Snare, 
paa alt skal hun spare 
undtagen paa Vand. 

En Mand han skal spare 
paa Bøffer og Bajer, 

paa Slips og Cigarer 
og andet Tobak, 

han sparer den Bil, 
som han slet ikke ejer, 

han sparer sit Gnav 
og unødige Snak, 

At spare paa Børn 
var ej heller saa galt, 

det havde jeg næsten glemt 
at faa fortalt. 

Hvis Manden han bare 
kan lære at spare, 
saa kan han sig klare 
saa rent kolossalt .  

Sikke vi han — — 
Gymnastik vi godt kan li, 
og der hænges voldsomt i, 
Vinteren igennem træner vi os op. 
Ben og Arme svinges let, 
skiftevis med Rør og Ret, 
og paa Hesten springer vi adræt. 
Sikke vi kan og saa saa længe 
strække vor Krop, 

i Bommen hænge, 
Brystet frem og ind med Maven, 
og saa lidt Traven, til Højre Ret! 
vi lader ikke Hodet hænge 
selv om saa Bagen faar en Flænge. 
Unge og rigtig ganile"_Drenge 
sikke vi kan og sak.  saa længe, 

Højt fra Hammerklippens Strand 
skuer vi det blanke Vand, 

Varid alene gør det derimod vist ej. 
Hvis man sig fornøje vil 

maa der sikkert mere til, 
for Eksempel Damer, Sang og Spil. 

Fest og Humør og kælne Blikke, 
det gir Kulør — og dikke dikke 
vil man tidt ved Badesteder, 
ja Livets Glæder man nyde vil, 
Sikke man kan og saa saa længe 
ligge ved Strand, la Hjertet fænge, 
hvis man bare kommer 

godt i Gænge, 
Sikke man kan og saa saa længe. 

Naar man i en sagte Vals 
tar min Hjertenskær om Hals, 
føler man at Amor 

staar som Æresvagt. 
man i Foxtrot og i Vrik 
tar om Livet Damen chik. 
fryder sig ved blot et lille Nik! 
Sikke man kan, og Hjertets Strenge 
stikker i Brand, men ej for længe, 
Gir man sig lidt hen i Dansen, 
man gaar fra Sansen i samme Nu. 
Unge og rigtig gamle Drenge, 
sikke l kan og saa saa længe, 
Her med Hodet 

skal I aldrig hænge, 
Her skal Humøret vare længe! 

Gid at Sandvig Badestrand, 
fuld af Damer, hvid af Sand, 
maa i lange Tider 

være Øens Pryd, 
Dansekomiteen skal 
til Champagneproppens Knald 
leve højt, ja det er hvad den skal. 
Gid at den Danseborg maa længe 
vore Hoteller bringe Penge, 
Længe leve Sandvigs Glæder, 
for ingen Steder er der saa rart, 
Her er vi altid oven Senge, 
her maa vi aldrig mangle Penge, 
Skaal og hip — Hurra 

I gamle Drenge, 
Sikke vi kan og saa saa længe. 

,9"racidg tilag 
- : 

Turistens Saga. 
Hvem af de ældre husker ikke 

„Turisten". Den havde i sine Vel-
magtsdage sejler paa Søerne i 
København — været en Konkur-
rent til Sporvognene — og besør-
gede Trafiken fra den gamle Bane-
gaard til Østerbro. Saa blev den 
udrangeret, og afdøde Capt. Koe-
foed købte den, fik den pudset 
op, og i mange Aar sejlede den 
i Sornmermaanederne langs Kysten 
til Rø og Gudhjem. „Turisten" 
var det første Motorskib, der, naar-
Vejret tillod det, etablerede en 
daglig Forbindelse mellem Nord-
østkystens smaa Havne, ligesom 
den sejlede Passagerer fra og til 
de tyske Skibe. — Under en Storm-
flod, hvor flere Skibe led Haveri 
i Allinge Havn, blev den klemt 
ned under .Elise" og dermed var 
dens Skæbne afgjort. I mange Aar 
stod Skelettet oppe bag Gasværket 
og rustede op — et ikke ufarligt 
Legetøj for Børnene. Nu har Gym 
nastikforeningen fjernet den. Paa 
Ruller og spændt for en Bil kørtes 
den paa Lossepladsen. 

Dens Saga er ude. 

Hotel „Central." 
sætter stadig Sindene i Bevægelse. 
Der har nu meldt sig private Kø-
bere. som efter Forlydende skulde 
have opnaaet en billigere Pris end 
Kommunen mente at kunne give. 
De sørgelige Ruiner pynter ikke 
paa Omgivelserne; saa noget maa 
der gøres. Forleden faldt et stort 
Stykke Murværk ned paa Gaden; 
der er sket Henvendelse til Politi-
mesteren om at faa fjernet det 
øverste Murværk og Taget, da det 
er en Fare for forbipasserende, 
og Pladsen ikke kan afspærres. 

I Dag bekræfter Købm. Nielsen, 
Prima, at han har solgt sin Ejen-
dom til Frk. Ipsen, Apoteket, og 
købt Central for 30,000 Kr., og at 
det er Hensigten at indrette 2 	3 
Butikker og ca. 4 Lejligheder i 
Ejendommen. Nielsen forbeholder 
sig den ældste Del af Bygningen 
til Privatbolig og har Planer om 
senere at nedrive denne og opføre 
et 2-Etages Hus med Butikker i 
Stuetagen og Front ud mod Kirken. 

Folkedanse. 
I den senere Tid er Folkedanse 

mere mere kommen i Kurs. Hang 
Tid var det kun i Allinge at denne 
Dans blev tangeret, først svenske 
og senere bornholmske. I Øjeblik-
ket er der oprettet Folkedansehold 
flere Steder paa Øer, og r Rønne 
er man for Tiden kommet saa 
meget med, at der nu er 3 for-
skellige Hold, som danser eller  

er under Indførelse. 
Rønne Folkedanseforening, en 

Sammenslutning af unge Menne-
sker under Anders Linds Ledelse, 
var i Søndags hernede og gav en 
Opvisning, og det skal siges straks, 
de skilte sig særdeles smukt fra 
deres Opgave Dansene blev frem-
ført korrekt, uden Anspændthed, 
og gik frit og livligt over Scenen. 
Især lagde man Mærke til den 
unge Dame i grøn Dragt, der 
dansede særdeles graciøst og hav-
de rigtig Forstaaelse af at føre 
sig paa en Scene.At Publikun var 
begejstret fremgik af det livlige og 
kraftige Bifald, der.  blev de Op-
trædende til Del, og som kvitte 
redes med en ekstra Dans. Paa 
Programmet var ogsaa et Par 
bornholmske Sange, men om disse 
skal jeg kun sige, at havde P. Møl-
ler i Gudhjem hørt dem blive at-
sjunget, saa siger jeg ikke hvad 
der havde vanket. Musiken Ar-
vidsens flinke Orkester gav før 
Forestillingen og Pausen nogle 
Musiknumre, som applauderedes 
kraftigt paa begge Sider af Rampen 

Men hvor var Publikum henne! 
Derom maa man nok spørge. Er 
det kun vore egne hjemlige Folke-
dansere, som kan trække fuldt 
Hus? Selv Gumnastikforeningens 
egne Medlemmer svigtede delvis, 
og denne stod dog som Arrangør. 
Det kan man ikke være bekendt, 
og slet ikke naar der bydes paa 
noget smukt og livligt. 

K. K. 

Sygekassernes Ydelser. 
Socialministeriet har meddelt 

Direktoratet tor Sygekassevæsenet 
bl. a. følgende Direktiver; Syge-
kasserne kan med Statstilskud be-
tale for Massagebehandling uden-
for Distriktssygehuset, naar der 
dertil benyttes lægeautoriserede 
Massører, men derimod ikke for 
Lysbehandling ved praktiserende 
Læger. Paa visse nærmere Betin-
gelser kan der ydes Statstilskud 
til Sygekassernes Udgifter til kur- 

æssige Bade. 
(Sygekassebladet.) 

Berns Ernæring. 
I Lanarkshire i Scotland har 

man gjort et omfattende Forsøg 
med Mælkens Egenskaber som Fø-
demiddel for Børn. I 4 Maaneder 
fik 20.000 Skolebørn samme Kost ; 
men 1/4  af dem fik desuden en 
ekstra Ration raa Mælk, og 1/4  fik 
en ekstra Ration pasteuriseret 
Mælk. De, der fik ekstra Mælk, 
tiltog mere baade i Højde og Vægt 
end de andre. Det syntes ikke at 
spille nogen Rolle i denne Hen-
seende, om Mælken var pasteuri-
seret eller ikke.  

og Værtshuse vil brænde sig ind 
i Tilskuernes Erinding. 

Dette gigantiske Filmsværk har 
overalt vakt den mest uforbehold-
ne Beundring og regnes for et af 
de skønneste Arbejder, Amerika 
nogen Sinde har fremstillet i le-
vende Billeder. 

5lutoIiorsel. 
Ny lukket 4 	5 Pers. Bil udlejes 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

3[ejerjet 
Xaj6jerggaard. 
Køb Deres Forsyning 
af Mælk og Fløde 

fra vore Vogne og Udsalg. 
Mælken er renset og er taget 

fra Besætninger, der har bestaaet 
Tuberkulinprøven. 

Forlang vor Flaskeflede hos 
Deres'  Handlende. 

kød, Flæsk, Pølser 
modtages til Røgning. 

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 

, 

Siografen. 
Søndag Aften Kl 8.  

Guldgraverne. 
Den berømte Storfilm i 12 Akter. 

Daabsdragter 
udlejes fremdeles. Andeæg sælges. 

Lillebo, Bolleris. 

•X11711111111~~21:11.1•141101= 

Skal De holde 
Kaffen varm? 

saa køb en Thermoflaske i 
Produkten, der faar De en 
rigtig Thermoflaske til en 
ekstra billig Pris. 

9rodukten.  
En 14-15 Aors Drug 

(helst fra Landet) kan faa Plads 
1. Maj eller senere. 

Avlsbrg. Alfred Mortensen, 
Tlf. Allinge 96. 
Andeæg er til Salg samme Sted. 

Man til Fods, med Bil, med Hest 
kom fra Syd og Nord og Vest, 
Vær velkommen alle 

her ved Sandvig Strand. 
Her ved Østersøens Kyst 

lyder Værtens blide Røst: 
Her skal være Liv og Sjov og Lyst! 
Sikke han kan og saa saa længe. 
gid at han nu maa tjene Penge, 
Fest der bliver til i Morgen 
paa Danseborgen 

ved Sandvig Strand. 
Drikke I kan, hvis I har Penge, 
Vrikke I kan til Harpestrenge, 
Her er rart 

i Danmarks Vang og Vænge, 
Sikke vi kan og saa saa længe! 

Guldgraverne, 

der paa Søndag forevises i Bi-
ografen, er bygget over Robert W. 
Services Roman om det store 
Guldfund i Klondike, da Hundred-
tusinder al Eventyrere valfartede 
op til Alaska i Haab om at vinde 
Rigdom. 

Det er en af de største og kost-
bareste Film, der nogen Sinde er 
indspillet, og Billederne er optaget 
i Alaska ved Egnene oniki ing Yu' 
kon — den berømte Flod, der 
kendes fra utallige Guldgraverfor-
tællinger Nordlandets storslaaede 
Natur, de mægtige, sneklædte Bjer-
ge, det navnkundige Chilkoot Pas, 
de brusende Vandfald, Ødemarker 
og Skove danner Baggrund for 
denne gribendi Fortælling om Gul-
dets Magt over Menneskene 

Man ser Mennesker fra alle Lan-
de. Der er din unge Englænder, 
den sindige Skandinav, den sejrs-
sikre Amerikaner og den udhol-
dende K anadier — alle er de be-
sat af Guldfiberen. De trodser 
utallige Farer, kæmper og lider 
for at faa fat i det gule Metal. 
Mange bukker under for den bar-
ske Natur i disse ugæstmilde Egne, 
hvor den bidende Kulde og de 
frygtelige Snestorme kun kan over-
vindes af de mest haardføre. In-
gen Ord kan skildre disse Menne-
skers Kampe og Lidelser saa ma-
lende og realistisk som denne Film 
formaar det. Passagen over Chil-
koot Passet, den livsfarlige Baad-
fart ned gennem White Horse Fal. 
denes Strømhvirvler er uforglem-
melige Scener. Det store Sneskred, 
hvor Mennesker og Hunde begra-
ves under den nedstyrtende Lavine-
- og de glimrende Billeder fra 
Livet i Dawson Citys Spillehuler 

.1/1ZER■ 	 
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det stemte Udvalg 
i Werrelingeri og Nerreundertej 

finder De i Magasin du Nords Udsalg. Vore Kva-
liteter er gode og vore Priser er meget lave. 

Vi har et meget stort Lager i hvide og kulørte Man-
chetskjorter. En god kulørt Skjorte med 2 Flipper sælges 
for Kr. 4,85. 

Mægtig Udvalg i Sokker mønstrede og ensfarvede. 
Mønstrede Sokker fra 38 Øre pr. Par. 

Halvstive Flipper i 3 forskellige moderne Faconer fra 
70 øre pr. Stk. Fikse Nyheder i bløde Hatte i moderne 
klædelige Faconer fra 6,35-11,50. 	Et smukt Udvalg i 
Sportshuer i sidste nye Mønstre og Farver — en god Hue 
sælges for Kr. 2,50. 

Blaa Klædeshner med blank Skygge er paa Lager i 5 
forskellige moderne Faconer fra 2,85 pr. Stk. 

Ca. 250 forskellige kulørte Bindeslips er paa Lager 
fra 75 øre pr. Stk. Sorte Bindeslips fra 1 Kr. pr. Stk. 

Stort Udvalg i uldne Sportsstrømper i smukke mo-
derne Dessins fra Kr. 2,50 pr. Par. 

Pyjamas i Flonel, Trikoline og Zephyr i fikse Mønstre. 
En god Zephyr-P}jamas sælges for 7,25 pr. Sæt. 

Pullover med og uden Lynlaas haves i mange Stør-
relser. Kvaliteter og Farver til smaa Priser. 

Vi har et meget stort Udvalg i Undertøj, Trøjer og 
Benklæder i Maco, Macosan, Kamgarn og i ganske billig 
Bomuld med og uden lodden Vrange, — Netundertøj med 
korte og lange Benklæder osv. 

Endvidere har vi paa Lager Ridebenklæder, blaa Fi-
skerbenklæder, sorte, blanke Regnfrakker og et meget stort 
Udvalg i Arbejdstøj, som Keddeldragter, Overalls, blaa 
drap Kitler, hvide og kulørte Jakker, Khaikiskjorter med 
og uden Lynlaas, Arbejdsveste, kulørte Arbejdsbenklæder 
ni. m. — alt til meget smaa Priser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 
NB. Forretningen er aaben Søndag den 3. Maj fra Kl. 4. 

Victor Planck, Allinge. 

71yitedag en 
anbefaler jeg mig med et mægtigt Udvalg 

Dame- og Herre-Garderobe. 
Fikse Sommerhioler fra Kr. 8,50. 

DamefraliKer 	17,00. 
Solægte Sommerstof 85 øre pr. m. 
Strømper i flere Farver 75 Øre pr. Par. 

Herre Habitter fra 36 Kr. 
Imprægnerede Herrefrahtter med Foer 21 Kr. 
Arbejdstal i alle Kvaliteter til billigste Priser. 
Fikse og stærke SoKlier 50 øre pr. Par. 

Fredag den 1. Maj er Forrretningen lukket. 
Søndag den 3. Maj er Forretningen aaben fra Kl. 4. 

Allinge Messe 
ved Th. Holm. — Tlf. 100. 

Skovly i Olsker, 
ca. 10 Tdr. Ld, ideelt til Hønseri, 
er til Salg straks. 

Henvendelse til Kildesgaard. 
Samme Sted er nogle Lødekøer 

og Kvier til Salg. 

2 falkegeder, 
1 Gedebuk, en Tyr, 1 Aar, er til 
Salg paa Pellegaard, Rutsker. 

Gode 

Spise- og 12Nekuloller 
er til Salg paa Kroggaard. 

Tlf. Rø 17. 

gode, solide Strømper 
er De altid sikker paa at faa hos os. 

Vi har et stort Udvalg i Silke, Traad og Maco. 
Moderne Farver. Bedste Pasform og til rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
Vi anbefaler vort store 

71r6ejdstej• Udvalg i solidt 

Endvidere er nylig hjemkommet moderne og gode Ting i 
Hatte, fluer, Manchetskjorter, Flipper, Slips, Sokker, Hand-
sker, Silkehalstørklæder, Seler, Ærme- og Sokkeholdere 
samt Undertøj. 

Den bedste Vare til Prisen faar De hos os. 
Forretningen er aaben Søndag den 3. Maj fra Kl. 4. 

ZZorblcuiet' f?ambelsi?us 
Vore nye Mouseliner er hjemkommet 

Mange smukke Mønstre. Noget for enhver Smag. 

(ad)fordlandetd Xandeldiud. 
Allinge Stort Reklamesalg! Allinge 

Fra og med Fredag den 24. April til Lørdag den 18. Maj sælges 
som Reklame for min Forretning alle Varer med 25 pCt. Rabat. 

Kun kurante Varer. — Paategning udføres paa faa Timer. 

Dagmar Jørgensen. Nørregades Broderiforretning. 

Rugeæg 
af R. I. R. samt Andeæg kan 

faaes paa Dalegaard i Olsker. 
L. Andersen. 

Den fikse Sko 
faas til en rimelig Pris hos 

C, Larsen, Vestergade. 

Slagulds lltisllg, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medisterpølse og Sylte. 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

Norske 
Bedste Klipfisk 
Gode Kartofler 

, sælges 

Norilloodels lladolshos, 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

Roer og Kartofler 
er Storforbrugere af Gødning. Foruden rigelig Staldgødning 

maa der derfor gives pr. Hektar: 

til Roerne 2 å 3 Sække Superfosfat 

	

- 2 å 3 	
Kaligødning 

	

2 å 4 	91 	Kvælstofgødning (svovlsur 
Ammoniak til Kaalroerne og Salpeter til Sukker- og Runkelroerne), 

til Kartoflerne 2 å 3 Sække Superfosfat 
I å 11 /2 19 	Kaligødning 
2 å 3 	Svovlsur Ammoniak (som 

Kvælstofgødning kan ogsaa anvendes Kalkammonsalpeter eller paa 
kalkfattig Jord Kalkkvælstof). 

GØDNINGS- 
KOMPAGNI 

København IC 

ønsker 9e 53yggear6ejde? "a" Turislholellel i Sandvig Et Klaver, 
er aabent fra 1. Maj. 	I en Hest, en Vogn, to Seler og en 

Ærb. 
H. P. Hammer. 

	

eller Reparationer udført, da henvend Dem til 	
Tegning og 

Overslag 

	

2ygmcster Jofiannes !Pedersen, 	gratis. 
Havnegade, Allinge. Tlf. 141. 

Specialitet: Jernbeton-Lofter. 

I Thora Petersens Modeforretning 
er Foraars- og Sommerhattene hjemkomne. 

Vort store Lager omfatter alle moderne Faconer, Farver 
og Størrelser og til alle Priser. 

llilmillotI18.1 o 113ilguffiffi1-Fodloi riveres 
og forsaales. 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

Vulkaniseringsanstalt, Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29 x 4,50, 29 x 4,75 sælges billigt. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, 2Iorbrad og Karbonade 

hjemmelavet Fars, nedister, Sylte, Leverpostej og Lunge-
poise. Alt i Poolmg og hoinNerver... 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag, 

Johanne Hansen Tlf, 45, 

Bestil OMS Tilbage!' i Allinge holrykkeri 

Frelsens Hær, Allinge. 
Følgende Numre blev udtrukne: 

Paa Adgangskortet: Dukken Nr. 217 
Lysedugen 87, Potageskeen 183, 
Harmonikaen 86, Nodestativet 93. 
Gevinsterne inaa være afhentet senest 
den 15. Maj. 

Træffes bedst Kl. 8-9,30 og 5,30-7. 

Ved Udsalget paa Menighedsh. 
28. April blev følgende Numre ud-
trukket : Sofapude hvid Seddel 41, 
Spisestuesæt grøn 53, Skammel 
laksfarvet 45, 2 Malerier blaa 86. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj paa 

&jeg aard, Rutsker. 

2 Karle 
kan faa Plads paa 

Ladegaard, Klemensker. . 47trusmoderenå 
er glad, 41 

naar hun har et pænt og godt 
indrettet Køkken at arbejde i. - 

Hertil kan jeg anbefale et godt 
Komfur med Stegeovn fra C. M. 
Hess. Gas-Stegeovne i forskellige 
Størrelser, Gasapparater, Primus 
og Kogeapparatet Dæmon, det bed-
ste paa dette Omraade. 

Bageforme i Alluminium, Blik og 
emailerede. Køkkenkar i bedste 
blaa og rød Emalje. Gryder, raa 
og emaljerede. Anker Heegaards 
Kedhakkere, Brødskærere, Majo-
naisrørere og alle forskellige gode 
og nemme Redskaber til Køkken-
brug. 

Nilfisk, Tøj ruller, Vridemaskiner, 
Vaskebrædder, Badekar. Baljer og 
Spande Koste, Pensler, Mopper, 
Skrubber og Børster til alt Brug. 
Emaljerede og malede Jernvaske 
i forskellige Størrelser, meget bil-
lige. 

Fliser, hvide og kulørte, er me-
get billige og smukke til Gasborde, 
ved Vaske og lignende Steder. 

Køkkenet godt indrettet og malet 
med den holdbare Køkkenemalje 
gør dette til en Pryd for Hjemmet. 

Varerne anbefales til de billigst 
mulige Priser. 

J G. mohn. 

Alt Radioarbejde 
udføres, Apparater og Lamper 

gennemprøves med moderne Maa-
leinstrurnenter, Accumulatorer rep. 
ældre Apparater ombygges og mo-
derniseres. 

Vill. Lind, Allinge. 
Tekn. for Arb. Radioklub, Mel-

hjælper ved Hammerens Radio. 
Telf. All. 95. 

Overretssagferør 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag K1 11-1. 

Xiosfien 
og Afholds-Restaurationen aabnes 
1. Maj. --- Lagkage serveres hver 
Helligdag. 

977atirias afil, 
Sandkaas. 

Alt Malerarbejde 
udføres smukt og solidt 

til rimelige Pr?ser. 

Ludv. Jacobsens 
Male rforretning 

tidl. Jobs. Hansen. 
Værksted Nørreg. Privat Havneg. 29. 
Tlf. 84. 	 ALLINGE. — Tlf. 84. 

Altid til Tjeneste med Tilbud 
og Overslag. 

Rugeæg 
af hvide Italienere er til Salg paa 

Nøddebo, Tlf. ndr. 39 y. 
Sidste Aars gennemsnitlig Æglæg-
ning 175 Æg pr. Høne. 

Hakkelsemaskine er til Salg eller 
Bytte med Slagte-Kreaturer. 

Tlf. Hasle 64. Slagter Westh. 



»e «iver tilfreds 
med den Klædning, De faar hos mig. 

)))». 1. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. 4W 
Klædevarer og Prøver forefindes. 	Sosefsen. 
Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig. 	Tlf. 28. 

gievorfor fie6e irryksager 
«Indpakningspapir og (roser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og uden Garanti. 

5 gornitzfias fflogtrykfieri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

Kofoed & Mortensens hyggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Møllers Bogbinderi 
Tlf. 865.  Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bager. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Ægte ungarsk Lucernefro. 
Kløver- Græs- Og Roefrø 

af gode Kvaliteter, expederes gerne i disse Dage. 

Glænø Ærter, Solo Ærter, Vikker. 
Seksradet korsbyg, 

Toradet Tystoftebyg 
sælges til meget rimelige Priser. 

ciXordlandetJ Xandeblitw. 

Nitrophosh,— Tysk kalksaipler. 
18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligodning. 

Fin pulveriseret Chile Salpeter 
sælges og og anbefales ogsaa til Havedyrkere 

ved Salg i mindre Kvanta. 

2ZorNat-u5er 
har :Masser af 

gode, billige ,Jrcedder 
til Reparationer og Nybygning 	Prima Pandeplader til Tag- 
dækrifig. Masonitepla&r til Isolation og Loftsværelser. 
a_tte er meget solidt og billigt Materiale at anvende. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima galvaniseret llooseiraidileilliq 
sælges til meget nedsatte Priser. 

Galv. Søm, Kramper og Piggetraad. 
Disse Varer sælges meget billigt 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags tørrede Frugter. 
Fineste friske Spiseæbler, Fineste Mesina Appelsiner. 

Nye SendinL;er 	Smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

• 

.forlovet. 
—o— 

Pauline lagde Ringen paa Disken 
foran Pantelaaneren og spurgte -
Hvor meget tidlaaner De for den? 

Pantelaaneren kastede et hurtigt 
Blik paa Ringen og et langt dito 
paa Pauline og svarede; Et Hund-
rede og halvtreds Dollars. 

— Ikke mere? Den har kostet 
6 Hundrede. 

— Vi giver i hvert Fald ikke 
mere. 

Naa, det maatte være, tænkte 
Pauline, tog imod Kvitteringen og 
lagde begge Dele omhyggeligt ned 
i sin Taske. Saa skyndte hun sig 
afsted for at møde sin yngre Sø-
ster, Katherine. 

Ved et forstandigt Indkøb for 
de laante Penge, lykkedes det hende 
at naa langt. Der blev Penge til 
et bedaarende Aftentoilette, en pels-
klædt Cape, nye Dansesko og de 
herligste Silkestrømper. 

Aah, hvor er Du dog rar 
imod mig, Pauline. Jeg ved ikke, 
hvad jeg skulde gøre uden Dig, 
raabte Søsteren, da Pauline var 
kommet hjem. 

Og saa fik hun Kig paa Søste-
rens Haand — uden Ring. 

— .Men, hvor er din Ring? 
— Stenen havde løsnet sig, saa 

jeg har leveret den til Reparation, 
svarede Pauline saa bekymret som 
vel muligt. Hun vilde ikke øde-
lægge den yngre Søsters Glæde 
ved at fortælle hende, hvorledes 
hun havde baaret sig ad for at 
skaffe Penge til Katherines Ekvi-
pering til den Indbydelse til en 
Tur paa Landet, som hun havde 
faaet for Lørdagen og Søndagen. 
Lige siden de for nogle Aar siden 
var blevet forældreløse, havde 
Pauline været som en Moder for 
den yngre Søster; hun havde helt 
ofret sig for hende, aldrig nægtet 
hende noget, skønt hun selv havde 
maattet savne alt. Den eneste Ind-
tægt, Pauline havde, var Lønnen 
som Privatsekretær, og den skulde 
strække til, til alt. 

Orn Aftenen stod Katherine og 
prøvede al sin nye Stads. Pauline 
saa stolt og lykkelig paa den be-
undrede lille Søster. 

— Han vil ikke kunne modstag 
Dig, naar han faar Dig at se, 
sagde hun. 

Katherine rødmede. thi hun vid-
ste meget vel, hvem Pauline hen-
tydede til. 

Rodney Clarke, hvis Moder hav-
de indbudt Katherine til to Dages 
Ferie ude paa Landstedet, havde 
længe været »interesseret" i Ka-
therine, og nu skulde han blæn-
des ved hendes Elegance. Da Ka-
therine havde faaet Indbydelsen, 
gennemgik hun sin simple Garde-
robe, og der kom et Udtryk al 
Fortvivlelse i hendes Øjne. Hun 
forstod, at hun ikke kunde tage 
mod en Indbydelse til det rige 
Hjem med et saadant Udstyr. 

Pauline havde set Faarene i 
Søsterens øjne og følt hendes 
Sorg i sit eget Hjerte. Hun havde 
slaaet Armene omkring hende og 
bedt hende ikke være ked af det. 

— Jeg har lidt Sparepenge, for 
hvilke jeg kan hjælpe Dig til lidt 
Tøj, sagde hun. 

Det havde hun nu slet ikke, 
men hun havde Ringen; den havde 
været Moderens Forlovelsesring, 
og Pauline havde faaet den ved 
Moderens Død. 

Katherine rejste lykkelig og straa-
lende efter Indbydelsen. Pauline 
gik til sit Arbejde, og hun følte 
sig lykkelig over at have kunnet 
hjælpe sin lille Søster. Nu maatte 
hun spare forfærdelig i den kom-
mende Tid for at kunde løse Rin-
gen hjem. Men, tænk om . . . 

Hun rødmede, da hun tænkte 
paa, at den Sum vilde have  

natet langt for at skaffe hende 
selv et moderne Udstyr, saa hun 

ide have vist sig for Walter 
Hanlon smagfuldt paaklædt. I mere 
end eet Aar havde hun nu arbej-
det for ham; og hun vilde ikke 
have være en Kvinde, om hun ikke 
havde mærket hans store Interesse 
for hende, men han havde aldrig 
sagt noget udover det vanlige: 
„Gad Morgen, Miss Barrett!" eller 
„G3d Aften!" Foruden selvfølgelig 
de Bemærkninger, der nødvendig-
vis faldt under Arbejdet. 

Men om hun havde haft nye 
Klæder, moderne og smagfulde, 
vilde hun sikkert have kunnet 
gøre Indtryk paa ham. Maaske 
han da vilde . . . 

Hun rødmede. Det var jo løj-
erligt dette her. Hvis han virkelig 
holdt af hende, vilde det jo intet 
have betydet, om hendes Klæder 
var et Par Sæsoner bag efter sin 
Tid, nok slidte, men altid velholdte. 
Hun kunde ikke komme bort fra 
den Tanke, at han virkelig holdt 
af hende. Hun følte det, hun vid. 
ste det. 

Men saa filosoferede hun videre. 
Katherine stod jo først for Tur ; 
hun var jo afhængig af hende og 
havde ingen anden til at staa sig 
bi; hun saa op til hende og var 
altid sikker paa at blive hjulpet; 
hende kunde hun ikke svigte. 

Katherine havde med sine nye 
Klæder faaet sin Chance. Og Pau-
line havde den stærke indre Fø-
lelse af at have ofret sig for en 
elsket Søster. Og det maatte og 
kunde hun nøjes med. 

Tre Dage senere kom Katherine 
tilbage fra Besøget. Rodney Clarke 
kom kørende med hende i sin egen 
Bil og ventede udenfor, mens Ka-
therine styrtede op af Trapperne 
for at kaste sig i Paulines Arme. 

— Aah, jeg er saa lykkelig, saa 
himmelsk lykkelig, raabte hun. 
Rodney og jeg er forlovet. Han 
venter udenfor, men jeg skulde jo 
op at sige Dig det. 

— Hvordan gik det dog til ? 
spurgte Pauline. 

— Det er Dig jeg har at takke 
for det altsammen, sagde Kathe-
rine. Rodney paastaar jeg er sød, 
men jeg siger alligevel, at det er 
de pæne Klæder, der gjorde det, 
Jeg synes selv jeg var bedaarende. 
Men han siger, at jeg vilde være 
lige saa henrivende, om jeg kom 
klædt i Pjalter. Han sagde, at han 
længe havde tænkt paa at spørge 
mig, men han var bange for, at 
jeg skulde sige nej. Men jeg elsker 
ham virkelig, mindst lige saa højt 
som han elsker mig. 

Saa styrtede Katherine til Vin-
duet og raabte til Rodney, at han 
skulde komme op for at tage imod 
Paulines Lykønskning. 

Og Pauline stod der smilende 
og betragtede sin Søster. Senere 
skulde hun selv fortælle noget. 
Men den Dag tilhørte Katherine 
og Rodney. Hun vilde vente, 

Hun skulde fortælle om den 
Morgen, da hun havde pantsat 
Ringen og kom paa Kontoret. Om 
hvorledes Walter Hanlon var korn 
met og havde stillet sig bag ved 
hende og pludselig havde sagt; 

-- Undskyld 	. . De synes 
maaske, jeg er nærgaaende . . . 
men er De forlovet længere? 

Pauline havde overrasket og for-
skrækket gentaget ; „Forlovet?" 

— Ja, jeg ser, at De ikke mere 
bærer Deres Forlovelsesring. 

De havde set paa hinanden længe 
Saa sagde Pauline: 

— Jeg har aldrig været forlovet. 
Det er min Moders Forlovelsesring. 
Jeg har aldrig tænkt over, paa 
hvilken Finger den i Grunden sad. 

Saa havde han staaet stille end-
nu nogle øjeblikke og endelig sagt: 

— Jeg troede, at De var forlo- 

vet og derfor . . derfor har jeg 
ikke . . 

Ja, det var det, hun vilde tale 
til dem om noget senere. 

Læs om dit Land ! 
I Danmark knejser Borg ved Borg, 
om hvilke Saga sjunger: 
mod Himlen peger slanke Spir, 
og Klokkemalme runger. 
I Danmark ligger By ved By, 
af Solens Lys forgyldte, 
og trindt om hvælves Sal ved Sal 
at Fortids Minder fyldte. 
Oh, Sommerland og Solskinsland, 
hvor selve Regnen glitrer, 
vi elsker, hvad der gror i dig, 
og alt, hvad der forvitrer ! 
Fra Tønders Marsk til Skagens 

Sand, 
fra Blaavandshuk til Krogen. 
er du en herlig Sagabog 
vi ejer alle Bogen! 

Vi drager paa din Kalden ud, 
hvor dine Skatte funkler, 
vi puster bort det Spindelvæv, 
som Sagnets Glans fordunkler. 
Hver Skov sin Løndom har, hver 

Aa, 
som gennem Enge rinder, 
hver Sø sit Smil, hver Aas en Kamp, 
hver Strandbred sine Minder! 
Der gives knap den By ved Fjord, 
som ej har skabt en Digter; 
der staar et Brus af Klange op, 
et Spil, som os forpligter. 
Vort Danmark! Svøbt i Sangens 

Slør, 
du staar i Døren fremme, 
men den, som tager Brudens Haand 
— oh, han er dobbelt hjemme! 

Læs om dit Land -- dit gamle Land 
— nied Kærilghedens Øjne, 
saa bliver Somren lutter Helg 
og ingen Dage søgne, 
mens Udsyns Porte aabnes vidt, 
og Minderne faar Mæle, 
mens Lys udgaar fra Skjaldens 

Grav, 
og Høje staar paa Pæle. 
Da mumler Bølgen Fortidskvad, 
hvor Aaleb Havet møder, 
og sælsomt Borgens brustne ()lal- 
i Maaneskæret gløder; 
da bamler Tyv i Galgetræ, 
og Ransmænd klæder Stiger - 
fra Domen lyder Messesang 
— fra Bondegildet Giger . . . 

Læs om dit Land — dit skønne 
Land! 

— med Kærlighedens Øjne, 
saa er der ingen Graaveirsdag, 
og Himlen vil sig højne; 
saa er hver Lund en Helligdom, 
og Mimers Brønd hver Kilde: 
du møder stedse langs din Vej 
et Flor af Roser vilde. 
Hver Urt er smuk, hvert Kryb er 

kært, 
Insekters Farve flimrer, 
hvert vinget Liv er Undren værd, 
naar det i Solglimt skimrer . . . 
Læs om dit Land! Og Havets Brus 
faar Højtid som en Salme . . 
Det Danmark, du har vundet dig, 
kan aldrig mere falmel 

Tom Smidth. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling I Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Snedfierar6ejde 
Nyt og Reparationer udføres godt 
og billigt, samt Glasning. 

Math. Kofoed, Allinge. 

„Xallelyst" 
Anbefaler sunde, haardføre Frugt-
træer, Buske, Roser ni. m. 
Haveanlæg og Kirkegaardsarbejde 
udføres af Fagfolk. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 
M. Kr. Kofoeds Enke. 
	Ai■Z-116alffibliMII■ 

i Hasle 
Kalkværk 

Tlf. Hasle 102. 

Altid frislibr. Kalk.. 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Forlang Tilbud. 
Tlf. Rønne 393 

JERN4TOBERI 4.1c MANIKINFAISKIIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Allioge U'er' BRØDRENE ANKER, HASLE 
Optændningsbrrende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 


