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Hanret bruste festligt
om Kindens lette Rødme.
Elselil, I Dansen
faer Hjertet mere Sødme,

Hammershus.
Folkevise af Karl Grahau.
Der vandrede en Sanger
ad de stenede Veje,
hans Sang var denne sære
om at elske og eje . .
Hans Mimi? Han havde inlet,
kun Trangen til Forandring.
Og Visen hans var Hymner
til Veje og til Vandring.
Der kom en fattig Sanger.
Han nynnede en Vise,
kvie Omkvæd var et Rim
paa ungdommelig Devise .
Hans Sange var en Ode
til Danmarks lyse Nætter,
og Hjælvets dybe Bleanen
om Ruinens Silhuetter.
_ Og Kvælden var saa stille,
stod smilende og yste
af Sommer i det Fjerne.
0

0 0

Da brast en neadig Stemme,
og Murene fik Mæle —:
Du Vandringsmand, staa stille,
usynligt skal du knæk . .
Forstummet skal du lylte
som Hvælvets store Stjerne ;
Ruinernes Legende
begynder med en Terne.. .
Der var engang en Ridder,
han elskede en Plge
Hans Drøm, som din, var fostret
Ei.i store Rige,
„Vil, Eiselli, du vente,
jeg kommer inden længe
med Guld og Gods og Gaver
eg mange, mange Penge .
Der venter mig en Verden,
en tang, forjættet Rejse.. ."
Han svor „Paa denne Klippe
skat Team' og Tinde knejse.
Der brænderi mit Hjerte
en dristig Elskovslue.
VII, Sult!, du vente,
du bliver Borgefrue."
0 0 0

Og Ridderen vandt Sejre
i fordums-fjerne Lande
og vendte hjem en Sommer
med Sejerskrans om Pande. Og Sten pas Steu blev muret
til Borgens TJ:1111 stod færdig.
Og Elselil blev Frue,
og Ridderen blev værdig.
Og Vaaren blev til Sommer,
og Sommeren til Vinter bag Vilidvu. drømte Vaaren
anm blege Hyazlnter. I lange, kolde Nætter
om Arnens stærke Luer
blev Salene III Kamre,
ril smart og stille Stuer.
galaren korn med Gæster,
med Dansetrin og Tone.
Og Else bar usynligt
en Dronnings gyldne Krone. —

Og Verden synes større,
og Glæderne biir mange, ak Elselil, i Dansen
biir Sorgerne til Sange —
Og Vanten blev til Sommer.
I lyse Sommermøller
traf Elselil sin Sanger,
hvor Ingen Ridder gætter.
Han spurgte ømt og hvlsked
„Min Elskte, jeg vil sværge,
endnu i Gry vf rider
i Ly af fjerne Bjerge'.
Ak, Elselil, Alverden
forlæres hen I Længsel selv Slottene kan blive
saa kolde som et Fængsel.
Din Drøm er blevet Drømme,
din Ridder kun en Sanger. Kom Elselil, vi flygter
pas Borgeherrens Ganger."
Men Borgehetren hilste
I Sydens hede Vine
pas Spillebordets Frænder
med kaad og lystig Mine;
,1u frlirkes v
Yen
de duggede Pokaler
og vækker Husets Frue,
naar Morgenhanen galer.
0 0 0

Det rygtedes I Landet
nu bliver ondt til værre, —
.teenk, Borgene Frue flygtet,
nu drikkes' Borgens Herre.
Forliset spøger . . Spillet
er tabt ved Spillebordet.
I Liv og Ded det gælder
Den vindende har Ordet
Og Frænderne blev Fjender:
den tabende skal hævnes,
og Borgens slotte Taarne
med Muld og Stene jævnes.

0 0 0
Ak, Eros, fjerne Veje,
der blomstrer ved et Møde
og skilles med Devisen :
at elske er at ede .
at elske er at vokse,
et elske er al ville, at elske er at segne
ved Livets dunkle Kilde . . .
Og Øster-veen brummer,
og Vestenvinden hviner
om Klipperne og Kysten
og Hammershus Ruiner. —
Aa nej, her vanger Freden ;
hver Sten et fredfyldt Minde.
Selv Blæsten stryger nænsomt
om Teamets stumme Tinde
Og Løvet skælver stille,
hvor Sagnets Ridder hviler,
mens Bølgen kysser Klippen
og Aftenstjernen smiler.

en ærlig' jysk Kul og betregitde
del interesseret og lidt knuget.
• .Er det nu ikke skammeligt", sagde
Iran til mig, .den kan Ikke føde,
Direktør Dreyer, Zoologisk Have,
og Ikke en eneste kommer og
fortæller om sine Kælebørn.
hjælper den I"
—o—
Her er fire Blaaræveunger, ganFor øjeblikket har vi en Mængde ske henrivende er de, og tre 8jaDyreunger, bl. a. er her
kalunger. Hos Præriehundene er
der lire Hvalpe; de er saa amme
og morsomme, Folk tror det er
Rotter, sonden ser de ud.
Saa er her en Bisonkalv, der er
født af en Moder, som mesan er
fedt her I Haven ; den er munter
og kvik. Faderen hedder Spartakus og er et dejligt Dyr. Jeg købte
den 1 Mfinchen I 1919. Det var
en 'morsom lille Bjørn ,
lige efter Sparlakistopirejerne ; de
VI to spadserer Tur hver eneste skød endnu I Gaderne: saa blev
Dag; den har et fintsbnand pas,
den selvfølgelig opkaldt derefter.
og saa har jeg den I en Snor. Elefanten Ellen belaver sig nu
De besøgende Børn herude er al- sut seneal paa at sætte sin fjerde
deles ellevilde over den ; de ligeUnge I Verden. Fire Elefentunger,
frem mishandler den af bare Kærdet er noget ganske uhørt I en
lighed; men den finder sig i alt, zoologisk Have. Nede i Schembider eller smerter ikke. Den holbrunn ved Wien har Elefanten der
der meget af at snappe lidt i Tøjet
født to Unger. 1 del hele er Eletor Løjers Skyld og er utidig nysfantledsler i Fangenskab uhyre
bygd den irører og , iojelderk-saa,vm,ia
laenrykts-Jm
ser pas sin Vej, Og ser den et'
vore fire.
fremmed Dyr, eaa stiller den sig
Elefanter bliver ejeldent mere
pas Bagbenene, gear lidt tilbage
endet halvt Hundrede Aar, melal Forsiglighedshensyn overfor del lem 40-45 begynder de allerede
ukendte; ure vover den sig lidt
at vise Tegn pas Senelitet. Man
frem og snuser til den — men de
plejer at sige, at en Elefant plejer
andre er bange for den. Ellen, at leve fem Gange saa længe som
Hun-Elefanten, Interesserer den sig
dens Alder er, neer den Mar sin
umaulelig meget for og vil gerne første Unge. Ellen var ti Aar, da
hen til hende ; men det tør jeg hun fik deri første.
ikke — Ellen kunde jo helt maFor Tiden er der en livlig Yngel
eakrere den. Fugle morer den
herude; om det sart er de emme,
allerhejeate Grad ; den er I det
hvide Mus, saa er der sat flere
hele ualmindelig skikkelig.
Kuld af disse bitte smut, lyserøde
For nogle Aer siden havde jeg Væsener Ind I Verden.
en Isbjørneunge til Følgesvend ;
Men det var om Dyrenes Alder.
men til sidst blev den sne stærk,
Papegøjerne ken blive over Hunat det var den, der halede al med
drede Aar. Vl har en Papegøje,
mig, og del gear jo ikke.
som har været her i Haven i over
40 Au. Sture Rovfugle, Gribbe,
Ørne osv, kan blive meget gamle.
Nogle bar vi haft i mange Aar,
en Havørn har ogsaa været her I
over 40 Aar; den sidder paa sin
Pind, tilsyneladende veltilpas, det
visen dog at de har det godt, forholdsvie.
En Zebrahingst har vi paa 38
Au ; dal er en 'mægtig hej Alder.
Omkring 28 plejer at være Alderen'
for en almindelig Hest, en enkelt
Derieneul vIlleveunger Ikke gaa Gang kan den blive 40 Aar, men
i Snor ; de har en altfor selvstæn- det hører til Sjeldenhederne. La.
dig Karakter ; de etrifter imod af ver og Tigre bliver kun omkring
&le Livsens Kræfter ; de vil heller 20 Aar.
— Mange Dyr holder meget af
Ikke have Halsbaand og kan ikke
lide et blive buret pas Armen. Musik ; Sælhundene har bl. a. en
En Leopardunge kan man godt udpræget musikalsk Sans. I det
saa til at gas I Baand. Vi havde hele :taget er de allerfleste Dyr
den sødeste lille Unge en ,Gang, glade for Musik — del er ikke for
den gik sat nydeligt Tur med mig. intet .Rotteltengeren fra HameIen"
Vi har Ikke mindre end tre Løve- lokker Dyrene bort med alt Spil.
unger for øjeblikket og en Kain- Vi havde eli Urangutang, der hed
gurounge. Nu skal De høre en Frk. Clausen; den spadserede jeg
morsom Historie ; En Dag gik jeg med sidste Sommer, og den var
forbi Indhegninger] med Kænguru- aldrig lykkeligere end naar den
erne, deres lille l.hige sad netop holdt mig i den ene Haand og en
lunt gemt f Moderens Pung og Dame i den anden. Men naar jeg
havde Hovedet (remme. Der stod 'tog den med hen 111 Olfert Jeeper-

Dyr og Mennesker

Ilte Aarg
sen, og Orkesteret spillede, ja, da
var den salig ; den satte sig op
pas Dinerer, lige foran Musiker!,
og der led den musestille og lyttede. Den sukkede og klagede
sig og bad om al las Lov til at
blive ; den var ikke til at fas bort
fra Musiken. Den er død nu mimiske gik jeg for meget med
den, de teater jo saa dearligt vort
Klima — og Kedsomheden. — Vi
havde en Gibbon, en Menneskeabe fra Sumatre. Han var elm
trist I Sind. Sim satte vi en anden Abe, Caroline, ind til ham. Hun havde ogsaa været ene og
melankolsk. Nu er der mad& Bod
pas det, nu er de to Perlevenner,
og der er voldsomt Liv og Humør
i

VI har et Per store Ctaladabavi-

:i
stietr
l e'f alli
allei 1
111;
be;,

e 11øver
1
r,
stolens Hejhjerge, 3-4000 m over
Havets Overflade ; der er omtrent
som i vort Klima, um jeg haaber
vi skal fas Fornøjelse af dem. —
Naar Hannen etaer pas Bagbenene
er den lige eta bøj som jeg ; de
er meget sky og ængstelige; jeg
købte dem for nylig i Hamburg
hos Hagentreck. Hunnen har et
særligt Kvindesmykke I den Udrede Farve, der dækker Hale og
Bryst. De har kun været i Europa
enkelte Gange tier og har sjælden
levet mere end et Par Uger, fordi
man ikke vidste, hvorledes de skulde fodres.. Men nu ved man, at
de skal have Klaver, Lucerne, Gram,
Bønner og lign. Grøntsager ; det
er nemlig deres Føde oppe I Bjergene.
Vi 'bar en Parktyr herinde fra
Skotland. Nylig forærede Hertugen af Hamilton os to Tyre og en
Kvie el samme Race; de stod der
og• brølede al og til sul kendte
Parktyren, al det var eg Kvie al
hane egen Race, og sal brølede
han ganske forfærdeligt : men aaa
købte vf en Yerseyko og satte ind
til ham, og nu er alting godt. Det er vor Pligt at gøre dit saa
godt som muligt for de Skabninger, der er i vor Varetægt ; den
Pligt har vi, naar vi holder Dyr
Fangenskab. Jeg gaar rundt et
Par Gange daglig til dem alle
sammen, snakker med dem, kæler
for dem og fodrer dem, selv Rovdyrene : alle holder de al Venlighed og at en fille Lækkerbisken.
I Almindelighed er Folk ogsaa
gode ved dem, men fodrer dem ofte
med de utroligste Ting. Der stod
et Ægtepar ved de afrikanske
Strudse. De blev ved at &ae der,
det blev Lukketid og de gik Ikke.
Saa blev der sagt, at nu m mat te
de gen. Nej, det kunde de ikke,

for Strudsen havde slugt deres
Clededersneigle, og nu stod de der
ny versrede pas, at den skulde
lemene ud igen! Den kom egne
I leen — næste Formiddag.
Hvad Publikum i det hele byder
Dyrene, er uden Greenee og slet
ikke til at ',melere. En Dag stod
der en fuld Mand foran Flodhealen Jeppe. Pludselig trak Menden
en halv Bajersllaske op af Lommen og gav Jeppe den, Til alt
Held tyggede den den ikke, men
slugte den helt. Dagen efter kom
Flasken ud igen — hel 1
En Gang sprang en fuld Sømand over Gitteret ind til Bjørnen
,V1 to gamle Svende skal have en
Snaps l• sagde han, trek Flasken
op af Lommen og stak den i Halsen pas Bjørnen. Den vilde ikke
drikke. ,Godt, saa drikker jeg
selv'« sagde han og satte Flasken
for Munden. At Bjørnen ikke gjorde ham Fortræd er ikke til at foretea ; men den er vel blevet aldeles overrumplet. Bjarne er forovrigt de farligste Dyr, fordi man
aldrig irrer lage si i Agt fordm
De har negle r eireralægtigt lumske øjne, og man kan aldrig re
paa dem om de er f godteeller
dearligt Humør. Matt kan se 1,.1.1
Løver og Tigre, hvorledes de er i
Humør, men intet Meurreske kan
se paa en Biørn, om den er I dearligt Lune, og det emner de undre; derfor ender Bjørnelreekkere og
Bjørnedressører søm Regel med
at blive overfaldet og sønderrevet.
Løver og Tigre er ikke nær sen
farlige, fordi de ikke kan skjule
deres Sindelag. Dem tør jeg godt
fodre med Haanden, aren en Bjørnelap kan give En en farlig Lussing.

En Gang kom en Besætning fra
et ',amerikansk OrIogeskib"; herud.
Pludselig sprang en Matros over
Gitteret ind 111 Giraffen, slog sine
Arme om7dens lange, tynde Hele
helt oppe ved Hovedet. Al han Ikke knækkede Halsen paa Dyret
er ikke til al forstaa; den bøjede
helt ned mod Jorden. Selvfølgelig
fik vf ham ned i en Fart, og han
blev skældt godt ud. Dyret gjorde
ham intet! det blev vel aldeles
fortumlet ved Overfaldet tænker
jeg.
Aberne jbliver helt ødelagt al
Publikum, siger Direktøren. De
er de sødeste, kær-ligets emne
Skabninger, men naar Folk her
drillet og pint dem et Par Aer,
saa er de farlige. Bude voksne
og Børn driller dem, og altid skol
de stikke noget Ind III dem, og
saa bliver de tilmed fornærmede
ruter Dyrene en Gang Imellem river Tingene Ind til sig f Buret. I
Fjor gik der ikke en Dag hvor
min Kone ikke mutte forbinde
mindst et Par Børn, hvis Fingre

Aberne havde sat Mærker I. I Aar ter at have været ,Fange` I tre har der, mærkeligt nok, ikke været Uger I det forvirrede Babylon, Elnogen endnu ; bare det dog belød, lis blend. Til ,Krebenhavn• har
at bande voksne og Bern nu er han fortelt følgende: J -g er født
Sydetrika af danske Forældre,
blevet lornultigere. Men der gear
alligevel Ikke en Dag hvor vi ikke men jeg er dansk Borger og har
linder Glassplinter al Spejle eller i resume Aar opholdt mig i DanSmarnflanker derinde i Burene. mark. I Foraeret tik jeg Tilbud
Hvor er det dog tankeløst ; Dyre- om en Stilling ved en stor Maskinne kan jo skære sig slemt eller fabrik i Ohlo, og jeg tog Imod
synke det og komme galt at del. Da jeg ikke havde mange
Penge, besluttede jeg mig til at
Sted.
15-1600 Dyr er der nu I Zoo- arbejde mig over e l:lammene og
logisk Have. I en Beretning jeg ved Velvilje fra D. F. D. S,s Side
fik sendt tre Zoologisk Have i blev jeg Medhjælper i Køkkenet
Washington, saa jeg at de der kun pen en af Selskabets Bagide. Den
havde 1800 Dyr talt, at der var 4. Juli kom vi til Hoboken og
et muligt Besøg a! ca. 2 Mill. ganske karl Tid efter begyndte de
Mennesker og et uhyre stort Stats- 'Frenesier, som jeg sent v11 glemtilskud. Haven eller Anlæget er me.
Sammen med 3, Kl. Passagerer
meget større end her. Det er pen
ce. 75 Tdr, [gled. Del vil med blev jeg proppet ned I en lille
andre Ord sige. et Dyrene der le- Flodband og transporteret til Ellis
ver i større Frihed, mere i Over- Islands smalle Gange og tilgitrede
ensstemmelse med deres Natur, Bure. Eller en nærmere Underog med lenet større Plads for søgelse a! Læger malle jeg, der
bruger Briller, sammen med nogle
hver især.
andre, til en øjenlæge, og vi blev
puffet ind i en Sal, hvor der i Forvejen stod 1200 Mennesker, som
først skulde betjenes. Vi satte os
at vente, men da der var ganet
en halv Time, slog Klokken 12,
og alle Embedsmænd og Læger
forlod Lokalet. Viersemd, 30A kunde vi vente yderligere 11/e Time.
Nan, del kom vi selvtølgeiig
over, men sen viele det sig, at
jeg blev betragtet som Sydafrikaner, Af disse milene der kim komme 21 Ind om Meneden, og da
dette Tal var overskredet for Juli,
nægtede man mig Tilbedelse til al
komme ind trods mine Papirer,
der viste, at jeg var dansk Borger.
Jeg krævede saa Appel ril WAShington og beredte mig til et venDu lodne Humlebi,
dig har jeg kær, te et Par Dage paa den. Men det
din Klaverfærden
skulde gas anderledes. Først tre
liver op I Vangen; Uger efter kom Svaret.
i lammeskyet Dis som Solskinsvejr
:stuvede nom sild i en 'runde
din Brummen
om »ugen.
sætter Bas til Lærkesangen.
— Hvor opholdt De Dem i Mel.
Naar Kvierne i lyse Rækker etaer, lemliden?
— Vi blev lituvet 200 Mennemens Vinden skælmsk dem
ind i øjet blæser, sker sammen i et Rum, der knapt
du ler at Blomsterbægret
var 10 Meter paa hver Led. Der
frit din Tear
var Negre, Mulatter, Finner, Arhelt ind mod
deres vaade, brede Næser. meniere og Italienere samt nogle
las Englændere. Kun Børn og
Den røde Kløver le'r du ingen Ro, Kvinder kunde faa Siddeplads pen
de enkelte Bænke, der fandtes; vi
men sænker Snablen
dybt I Honningkanden, andre mutte enten elur op eller
og malker løs den Yvertunge Ko, anbringe os pas Gulvet ell. lign.
din Snurre durrer
Selv fandt jeg en Bagagereol al
klangdyht imod Spanden.
anbringe mig pas . . her kunde
Jeg sidde hele Dagen og filosofeDu under dig
ej mindste Arbejdshvil, re over min underlige Skæbne.
Føden vi fik var ikke god, ofte
men op og ned
du uden Stands maa svinge, uspiselig. Den henled af Plukfisk
Imens du synger
og Te, d. v. s. pas dansk kaldes
som en henskrid( Pil, det varmt Vand, eller Steg, der var
og Solen glimter
I din gyldne Vinge. grøn indvendig, Suppe og Kaffe.
En Dag kom jeg til at spilde lidt
Kalle i Suppen, men det gjorde
Du lille Spillemand,
du bærer af Sol, ingen Forandring
det var
du er som Sjælen
samme Vædske, ligeledes Vand.
den danske Sommer. Og samtidig, for at gøre det endhvor Mejsen ruger mellem Kaprifol
nu værre for os, passerede der stahvor Høet dufter,
Skyer gear og kommer. dig Tjenere med frielcspejlede Æg
og andre Lækkerier ; men det var
meget dyrt.
0, lad som du mig
fromt mit Kald forstaa, Radbrækkede I Jeraftetvrerka.
du travle Flyver
Keler om Natter.
over Somrene Banker,
—
Og
om Nerien?
saa fri og frank
— Sne var vi 250 Mennesker
jeg ter min Sele pas
og synger menige,
sammen i en Sal. Vi sov i 2 Lag
mens jeg Honning enker. Kajer al groft Jernfletværk, overtrukket med Sejldug, og havde 2
JEPPE AAKJÆR.
Tæpper hver, hvis man var om sig.
Noget behageligt Leje kan det jo
ikke kaldes. Da jeg havde været
der i ; 3 Dage, var jeg fuldstændig
leo. over hele Kruppen. Ore Mergel en trepy .ee e i Del al Passe111l, ni ,p 3, I tyllerne, det bredte
■
eirellire ndui r 1, hyggelig 0.1eur.
--O Tilsynet var hensynstest; kun overP, ileden knyr ci iri 1, denrl' In- fur Engtænderne vistes der et
geniør, S. Fabricius-Jensen, hjem Gren af Hellighed. Blev en Mon.ed et.; ',ore Amt rilrabeede el- der syg, blev hun bragt pas Hos-

HUMLEBIEN.

Det amerikanske
Emigrant-Fængsel

piteriet, medens hendes Bern eller Børn eeriske robes blev overlaer
til 8 - 900 vildfa reinette Menne
sker, som alle havde mere end
nok at gøre med deres egne Ting.
Der var ulideligt varmt I de
overfyldte Rum, hvor vi del meste
al Tiden mane start op, og saa
havde vi mellem os end Del ealietiske Kvinder, der mildest talt
var noget a! det mindst renlige
jeg har været ude fur. Deres Børn
holdt de frem pas Gulvet, en vi
mene se os nøje for, hvor vi
Iraadie ; deres Lineed vaskede de
i W. C'erne . . , Selv smed Jeg
:den ikke længere helt rene
te, jeg herde pare Dc! v. r u„.■ ',e!
for mig at fan fat I mi' Tene Undertøj, der lex I en større Ki.fier'.
Retten. Forbryderne.
En Overgang sneg jeg mig ind
mellem 2. Kl.s Passagererne, men
heller ikke her blev der gjort det
mindste for at skabe lailehge Fore
hold. Da jeg blev opdaget her
blev jeg sendt ind I en Afdeling,
der rummede dr certerede Søfolk
og Forbrydere al alle Arter, Del
var nu ikke saa slemt, som jeg
havde tror i, blot mei, p is3rd... s'g
selv, gik det meget godt kun tiggede de alt al en. Men her var
vi fri for de italienske Kvinder,
alene det gjorde, at jeg le ed større Glæde end før spiste Sovs og
Suppe, som de ensfarvede,
farvede Vædsker nn kaireee,

Ållioge-Sallbq
kormuillig !Muk]
—<i—

Havn.
Chr. Olsen, Herman Mortensen,
Formenden, Laur. Pedersen, Hans
Madsen.
Sandvig Ravn.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Formanden, Jørns Reimer, Harald etan
genser.
Legater.
P. C. Holm. Hans Madsen.
Kasse og Regnskab.
Formands n, P. C. Holm, Laur.
Pedersen:.
Fattige.
L.nil Holm, P. C. Holm, Lames
Pedersen, Harald Mogensen, Landdislriktsforsienderen
Alderdoms nuderntottelee.
Emil Holm, P. C. Holm, Hans
Madsen, Lenrldtstriktsforetenderen.
Gas- og Vandværk.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th.
Hansen, Laur. Pedersen, Joks. Reimer.
Sti le k omm I olien.
Th. I lansen, Laur. Pedersen.
Randhniet.
Herrn. Mortensen.
Emil Holm,
Formanden.
Valgbestyrelse.
Formanden, Chr. Olsen, Laurits
Pedersen,

Til ,Koners".
Folkebognamlingsn.
— Blev der Intet gjort fer et
CM. Olser, Chr. Larsen.
bryde Ensformigheden ?
Iljeelpekassen.
— Jo! en Atten blev vi fra alle
0, Thorngren, Formand.
'base som en Flok Faar jagede
Snedker Chr. Lind, Kasserer,
ind i en større Sal til ,Koncerge
Da Jeg kom derind, sad Armeniere
Sundhedskommissionen.
og Italienere og reable og skreg,
Chr. Olen, Joh. Rømer.
deres Unger hylede, og der var
Bygningskommissionen.
et Postyr af den anden Verden.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans
Etter en halv Times Nyse viste
' ••
el r.
- • ei cf."1414111
gie: eee
s
noget underligt noget pas et Orgel.
Brandkommissionen.
Jeg er ellers ret musikalsk, men
Herman Mortensen.
at det skulde være Musik, kunde
Sanatoriet.
jeg ikke lade. For Reske var det
Formanden, Supl. Chr. Olsen.
[kim let at høre, Idet de sortimaForakonnelge.
rede Emigranter ganske uanfægtet
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil
leitsatle deres højrøstede Snakken
og Ruben. Da der var gattet 20 Andersen, Hans Madsen, Johannes
Minutter, var • denne eKoncerr Rømer.
Sygehuset.
forbi, og vi blev jagede i Seng.
Emil Holm, Laur. Pedersen.
Det var alt i Løbet at de 3 Uger.
Elite Island er som en noloGader og Veje.
logisk Have, kun al man er paa
Emil Andersen, Herm. Mortensen,
den gale Side af Gitteret, og at Hane Madsen, Johs Rømer.
der ikke tages en Brøkdel af det
Politikorpset.
Hensyn til Menneskene, som der
M. C. Funch.
I Haven bliver laget til Dyrene.
Jeg talte med en ung dansk DaSkolen.
me, der havde sidder 2 Maaneder
Th. Hansen, Emil Andersen, Fori dette Fængsel ; en Mand, der i manden, Landdistrikleforstanderen.
England havde solgt sit Hus, og
Bornebogsaml I ngerne.
hvad han ellers ejede, blev efter
Chr, Olsen, Har. Mogensen.
6 Ugers Forløb sendt tilbage med
sin Kone og sine Børn, fuldstænSvendeprøve.
dig ruineret
Formanden, Herman Mortensen,
— De kom ikke Ind?
Hans Madsen.
— Nej ! Tiltrods for, at D. F.
Bevillingsnævnet.
D. S. gjorde, hvad de kunde, og
Emil Holm, Emil Andersen. Hans
min Arbejdsgiver lideledes, blev Madsen, Johs Rømer, Formanden.
Appellen afslaaet, og jeg blev
Værgeraadet.
sendt tilbage, 4 Dage før el nyt
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen.
Hold Sydafrikanere kunde komme
Ind. Det viste jeg ikke den Gang,
Jernbanen.
ellers er del muligt, jeg havde
Emil Holm, Hans Madsen.
Supl. P. C. Holm, Johs, Rømer.
stimuleret syg sen længe
Min Kærlighed til Amerika er
Ved Sessionen.
unægtelig blevet noget afkølet af
Th. Hansen.
kølet af disse tre Ugdrs FangenBrearndeel,
skab, slutter den unge Ingenier.
Emil Holm, P. C. Holm, Hans
Madsen.
Enkeborn.
(Chr. OFm
Rimer,
I, F 111,

Ellid

Fat tlxfor,tis

C. Lasur
der sen.

I Lene Th. An-

Søndag

den 9. Sept.
Ols Kirke KI, Kl. 10. Skrtm. 9,30
Allinge Kirke Kl. 2.

Frelsens Hær, Tem.
Dukken blev vundet pas Nr, 87.
rosa alhertles i Løbet al 14 Dage.

Tlf. Sandvig 32,

Komfurer,
Ene-Udsalg fra Anker Hocigaards Fabriker.

Akaria Petroleumsovne.
r,

Allinge Kolonial sfg Produkiforretn;.ng

og to Klædeskabe er billigt tilsalg.
II. C. Lund, Havnegade.

Mit Atelier

Holdt Allinge
Dans Lørdag
den 8. Sept.

Irdige likdoinvor!

El Parti brune Klædninger sælges lut 37- -39 Kr.
Ægte blna prima Cheviot Klædninger 55-00-65-70 75 Kr.
Ekstra hue blaa Morges KuedrititgLr 115 Kr.
Fine kulørte Kamgarns Klædninger 50-S5 Kr.
Konllrmations Klædninger f ekstra g. J.± K, aMet, r:
Jakkesæt og Matros fra 34 Kr.
Ekstra Benklæder i 20 forskellige Farver og Kvaliteter,
Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker, Stortrøjør
ekstra billigt.
Sien.tle Udvalg i Arbejdirbenklreder, Jakker, Veste, Skjorter, Bluser.
Drengekloadninger, Stortrøjer og alt Iliirnekonfektion
Trikotage og Garn i største Udvalg.
Pænt Lager i Kjoletojer, bande hvidt og kulørt, slebet og ternet.
Ensfarvet I mange Kvaliteter og Farver. — Billigste Priser.

l'en3 Xanden.

er til Salg pøs

Skovgaiird i Olsker.

Sort Dametaske
med Portertiontrais (22 Kr. nr. nt.)
er tabt pas Vejen Ira KlIdesgaard
til Allinge St. Tirsdag den 4 Sept.
og bedes mod en Duc« bragt til
Kildesgeard (TIL 81) eller Bladets
Kontor.

hort betale Bade
ved at køre uden Cyklelygte naar
jeg sælger alle Slags Lygter Ill
knag
løvrigt heves alle Retier e e e
til Lygter pas Lager.
Cyklehandier A. Mikkelsen
Allinge.
Teleton 102.

Ægte bornholmsk

Bihonning

Et stort Parti Kopper
er hjemkommen. — 45 Øre pr. Par,

13robuftforretning.

En ung Pige
(18. Aer) ønsker Plads til 1. November ved indvendig Gerning
pen en Gasard. Henvendelse
Bager Holm Allinge,
Telefon. 78.

Vatechu
(Bedste Kvalitet)
anbefales til Garnbarkning.

3. C. etiOnt

1[Irtn(le Sidoniar-

t

2 Værelses Lejlighed

En flink og [mindelig helst aldre

Karl
søges til 1. Novbr.
Broddegaard I Ho.

llonhohnk Spegesild

t_-1v-rre.r.t.seirs,<:orer
jf..i0i es er:
Mht. !nuir.-.r,.iedr 17.

Inkassation, Illikumeolsknning la, m,
Fr,rmt,

Trælle, I tia•lek

diatning
anbefales
Topmellri Nr.. 1.
Dansk Demerara Nr. 1.

Stødt Melis.

Sukkerprisen er 'La netydetig lavere.
lleldelberg Sy I tee ddike.
Alle Slags prins

Syltepnlver.
Overbindings Pergament
I Ruller.

J. B. Larsein

KONFIRMANDUDSTYR
Fra
ss

inderst
til

robuqtrorrettling.

Bedst

60 StK. Panfleillshatte
(sorte og brune) sælges uu, grundet pas lordelagliet Indkøb,
4 r

ore etersens o eforretning.

Brændesave og Brændeøkser
sælges billigst i

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

rl~

billigst

å*1;1t

NORDLANDETS
HANDELSNUS
ALLINGE

Raadhus Havemobler

Til Hoillirmoliom
p Matros- og Jakke-Habitter p

Klemensker

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

rimelige Priser— samt sorte og hvide Kjoleteijer
i alle Kvaliteter.
til meget

Nordlandets Handelshus.

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med stort Udvalg et
Seletøjer hele Sæt saavel som enkelte Dele i prima Udførelse til billige Pr iser.

Chaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter
i stort Udvalg. Reparationer af alt

Prima velrenset Saarug

kil Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

ventes i disse Dage." Bestillinger modtagesgerne.

L. Karlsen, Klemensker.

911tinge Rolvitial, og $rohttforretiting.

Kjoletøjer.

Telefon nordre 20,
NB. En Del Leedergrimer
udsælges uhørt billigt.

ARBEJDSTØJ.
,,,,,,,,,,

Skal De have Tøj til en Kjole, bør De i egen Interesse se vort Lager af fikse og moderne Kjoletøjer.
Ensfarvede Stoffer I m brede Ira 2 Kr. pr m.
do.
Skotskternede do.
2 Kr. 65 Øre m.

Nordlandets Handelshas.
rpoommumfaeoemeomommormi
å • BORNA MARGARINE

Stort
Udvalg
'60de
5maa
Priser

lin Kvalilet.

Stor islandsk Fødesild

er fin, frisk og velsmagende og giver

bedste Vare.
Anbetales til billigste Pris.

LÆKKERT SMØRREBRØD

3.2.Carsen.

•

~1111411•41•911111•••••••••••••••••••

Decimalvægte
med Skydrlol:, vejer 250 lig,
Prei 46 Kr. N.ito,

Nor[11311dgls lladelshlls
Røns, kntftiges

dampkul
?[ulraiyt., ene engelske — sælges
11,..pede. bil Luger tit wc-gel billig
Pris.

hilhishils
Mask ,inolie
,
Cylir Aterollr.„
Kogs siste-Astedt
Rer rite-dit
PIL risetwlst
Elg Alataremrna
anl- iefales til billigste Priser,

PkIlingo

&
Produktforretning

Inallnime.nee",/~e~

• •••••••••••••
•
•
Siografen.
Søriclag dell 9. Sejt,. Kt 8.

Dyreliv i vore Moser.

~cl Kvinder
drømmer om.
Stort, Fængslende 5 Akts Skutspit
Inta'1 M•43, Aingen t itoirkelutieu.
Etter Kate slud res Roman :
,Orkesterplade D 2'

•
000086808084Mo

er nu pas Lager a 50 Kr. pr, Sæt,

30 Kr. pr. Stir,
kan luns pa:-. Prøve uden Købetvang.

anbefaler vi os med et righoldigt Udvalg i

!leget kterr

og

2adsfiemasEner

2 ældre, enlige Folk ønsker 1 lille

eller et lille Hus tilkøbs bi 1. Oktober.
Kbm. P. C. Hulm anviser.

ant,elates
Spansk groft Salt.
Fint Kokkemalt.
Sække a 50 kg. billigst,

yderst
Største

anbefales.

«tugt Stvlattinf« og

Sildesaltning

Theekeer 10 øre pr. Stk.

'

er lukket Marvg.4 d. 10. og te.rs.
deg cien 13.
Ilestyrelsærl.

J. B. Larsen.

4 Ugers Grise

Olsker
Brugsforening

Til

forskellige Sla:zs ni: Størrelser. -- Rignitaligt Udvalg.

En Kuffert

er lukket Søndag den 9. Sept.
Fotograf Alfr. iljoller,
Allinge.

til enhver Tid billigt.

sorte og emaljerede i lorskelbge Fr c.3rr T

til

Pim Grund af Bortrejse
srele..r. et udmærker Soveknrnmermøblement ined Skab, el godt Klaver, en De! Puder, Dyner, Skilderier m. ni. meget billigt.
Billet mrkt. „Bohave' bedes Indlagt pen Bladets Kr.utor.

Bil udlejes

KaKlielovne,

Gudstjeneste.

NORDLANDETS
HANDELSHUS
ALLINGE

9ffellen
—0_
Eu visagt sarte sig pas
MelleLs T.p.
,Du har jo Vinger.
Let din tunge Krop'.
Men Møllen havde intet Svar
til Gæsten.
Den sov med øret vendt
mod Vinterblæsten.
Den sov fri Vanrens Fryd
og Somrens Lyst
og vaagned Tørst en stormfuld
Dag i Høst.
Straks gear der Flugt i Vingerne,
del knager,
Men Maagen pilker Orm
pas Bondens Ager.
Den spotter midt i en Bid
Ormesul:
,Du basker godt, de store,
tunge Fugl.
Snart har du vel et Hul
Jorden gravet.
Naa, hver sin Lyst.
Jeg flyirer nu mod Havet."
Men Møllen stiler og passer

støt sin Dont
med Blikket fast mod Vind
og Horisont,
gentagende den samme Enelale:
.Hvorfor skal jeg mon altid
staa og male?"
Yilh. Bergetrem.

Ordet er frit I
vi gør vore mange Lasere i By og
pas Land opmærksom pen, at enhver kan
Ina optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i _Nord•Bornhotms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, et det skrevne ar
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Omnier, samt at Indsendere - til
Underretning for Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om g/tildanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet.
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid rit ingttege den strengeste Diskro=

AveriNi i NoNlbrolielms
Standard kostbindegarn
cr paa Lager. Store, laste Nøgler, langtrækkende Kvalitet. Pris V.I1 øie
pr. kg. Franske Pinsom med Garanti. Gode Lehomme.
Gade amerikanske deforke. Nye Strygespanner. %reiges
til laveste Priser og forsendes med Bane eller Fragtvogn.

Nordlandets Handelshus.

tion med Hensyn til sine Kilder

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller enden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte Ind
c.1700 Hjem og læses af 51111 godt

å

Fineste &muk Fribrilcat
i ,t5Kg Pakker.

Klemensker Cementstøberi

som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sal
godt som altid bringe et Wired:s-

ved Hintzegaard - anbefaler Cementvarer til moderate Priser.
Tagsten - Mursten - Blokke - Brondaten etc.
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller
IV. Schou, Mirabelle.

i slibende Resultat.

Køreplan.

18 pCt. Superfosfat

Søgnedage.

Allinge Kolonial og Produktforretning.

8,9 »e filar over
De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os

Rønne-Sandvig
Rønne H.
Nyker
Klemensker
Re
Tejn
Allinge
Sandvig

8,00 12,50 7,25
8,16 1,10 7,42
8,28 1,28 7,55
8,43 1,46 8,11
8,57 2,04 8,26
9,07 2,17 8,37
9,15 2,25 8,45

Saadvig-ltdrie‘e

for kun 7 Kr, - saa længe Fnrraad haves,

Nordlandets Handelshus.

Alle Mennesker,

Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne H.

9,40 5,40 9,10
9,471 15,48 9,17
9,56 5.59 9,26
10,12 6,16 9,42
10,28 6,33 9,58
10,40 6,45 10,10
11,00 7,05 10,30

Søn- og Helligdage.

findes nu paa Lager i et smukt Udvalg
i fikse moderne Faconer.

Silke-Molskjoler
Voile
do.
Tyll
do.
Vaskesilke

fra 12,50
- 17,85
- 21,00
- 29,50

Ligeledes haves et stort Udvalg i Metermaal i broderede Voiler, Vaskesilke, Crepe de chine. Eolienne m. m.

Nivasio du Nords Udsalg
Tlf. 5. -

Allinge - TIL 5,

Victor Planck

Bønne-landvig

som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil Narodrine

H011filldii0115-1110ler

Rønne-Allinge Jernbane

er hjemkommen og tilbydes fra Lager.

al.

ATOR1)

ø

fremstillet behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Masser gode Udskudsbrædder

Rønne H. 8,00 10,10 12,05 17,30
8,1B 10,26 1,86 ;7,46
Nyker
Kleinerisker 8,28 10,38 1,18 7,58
L
8,43 10,53 1,33 '8,13
Rø
Tein
8,57 11,07 1,47 8,27
9,07 11,17 1,57 8,37
Allinge
Sandvig
9,15 11,25 2,05 8,45
etandvIre-Benas
9,30 1,50 6,25 9,10
Sandvig
9,37 1,56 6,32 9,17
Allinge
Tein
9,46 2,06 6,41 9,26
10,01 2,21 6,56 9,42
Re
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Nyker
10,27 2,47 7,22 10,10
10,45 3,05 7,40 10,30
Rønne H.

Nordlandets Handelshus
Priserne paa Margarine
er 6 etre lavere.
Daglig iriskluernet og sælges i store og smaa Betler, probert emballeret til laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Priserne paa alle Sorter Sukker
er 4 Ore lavere.
Ægte Demerara. Ægte St, Crolx Sukker, Dansk grov, kraftig Demerara. Topmells. Stødt Melis og alle Krydderier til Syltning,
Ren Vinsprit sælges i

gtorblanbe0 klatilieN4W3,

18 gl. Norlosid og 37 gl. koligedilillo
ir pas Lager og udleveres gerne. Narre Flodals Kalk og Nørresundby Kalk.
Ladninger ventes i Løbet al September Maaned. Priserne er nedsat.
Bestillinger udbedes.

Nordlandets Handelshus,

Priserne er lavere for alle Slags:
50 pCt. niderblånding. Dansk Sojaskraa, Hvedeklid,
Stor og smaa Mais, Dansk Byg, Russ. Byg, Russ. Rug,
Valsede Horfrilkager, Kokumkasrer, Palmekager, Ren
Bygekraft, Blandingsskraa, Kais, Byg og Rug.
Altid friske Varer i

Nordlandets Handelshus,

Erindringsliste.

af

trekvart eller en Tom brede, rille Længder, sælges meget
billigt i

NIMIffill~•~11.1111.1.1'
4'

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm .
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskiblespeditionen, 'aben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Polkabogsamlingen paa !bladhuset:
Udlen hele Aarei: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9
Hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren.
K
Snedker Chr. Lind, Sandvig,
Jernbaneæt. er agben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Lune- di Diskontobanken 2 -4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerikelinien:
Agent Otto Oornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olien, Messen Kontortid 1-4 5m.
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes t et Antal af mindst 1700 Exempl.
og forsendes gennem Posiewsengt ener vid
Fore Bud 1 Allinge Sandvig, Olsker, Rutsker, «ø og Klemensker

„Nord-Bornhoims Ugeblad"
kar den største tido,rdetse Nordre Her ,
Mirer lagle grgørr "lem og gnubr ide
beaa.

Arwr.”..g.

»Nord-Bornholms Ugeblad"
fpk‘kil ,;./1111 hinsn.ngsralåa aj ønnrar Ars

Ksb, 3alk, harrnin fommideta.ø., ,
Efier. nor A1lysalnrer, A nation.,

sagsem

» Nord-Bornholms

Ugeblad"

4rlean? hver Fredag, kan bistilles pas alle
samt paa Bladets Kontor og
111111011~111~~/~~~~1.. Postkontorer
køller 1 Kr. halraarltg.

Drej om
paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere .

Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.

