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Pinsesol.
N i sander Skoven t dybe Drag,
aet gyldne Sollys, den nye Dag,
og Brisen svøber sig solskinslun
om Bøgebladenes fine Dun.
Se Solen kysser hvert Blad i Lund,
og Guldstænk danser
paa mosset Bund ;
der vaagrier Fugle i Busk og Hang
og hilser Lyset med gylden Sang.
Fra Skoven toner det glade Bud
mod Byens Mure
Kom ud, kom ud !
Og over Vejenes hvide Støv
som Faner vajer det grønne Løv.
Nu danser Solen paa Vej og Sti.
0, Sol, gen Ikke vor Dør forbi,
men dans med Smil I vort Hjerte Ind
og fyld med Sødme og Sang
vort Sind i
Christian Stub-Jørgensen.

OSCAR \VILDE:

Den unge Xonge.
Fortsat.
=>O<=
— Og paany faldt han i Søvn
og drømte, og det, han drømte,
var følgende :
Han syntes at han laa pas Dæ'tket at en stor elalaj, der blev reet
af hundrede Slaver. Part e! Tæppe
ved Siden af ham sad Gflajr mis
Herre. Han var sort som Ine.ree,
og hans Turban var af høj ud Silee.
Store Ringe af Søb/ LeJs)trgerle
hans tykke Ø:efeuer, og i sine
Hænder hoidr han to isitenhees
Skagle.
Slaverne var nøgne, de havde
knir el pjaltet Klæde om Lænder' e,
og hver Mand var lænket til sin
Nabo. Solen sendte sine glødende
Stiasier lige ned over dem, og
Negre løb frem og tilbage I Midtergangen og smertede dem med
Prske af Skindstrimler, De straSte
deres magre Arme og irsk de tunge
Alter gennem Vandet. Det salte
Skum dryppede ned fra Aarebiastene.
Endelig naaede de ind i en lille
Bugt, hvor de begyndte at tage
Lodskud. Der blæste en let Frelandsbrlse, som overstrøede Dækket og det store Latinsejl med et
lint, rødt Sløv. Tre Arabere paa
vilde Æsler red ud og kastede
Spyd efter dens. Galejens Herre
tog en malet Bue i sin Herind og
skød en af dem i Struben. Han
faldt tungt om i Brændingen, og
hans Fæller red bort i Galop. En
Kvinde, der var indhyllet i et gult
Slør, fulgte langsomt efter tese en
Kamel, nu ag da skottede hun tilbage efter Liget.
Samtid de havde kantet Anker
og strøget Sejlet, gik Negrene ned

erxeromeaecsocuccrxr,
'
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i Lasten og hentede en"leng Reb,
stige, der var forsynet med lune
Blylodder, Onlejens Herre kastede
den udover Skibssiden og fristej,ade Enderne i to Jernstivere. San
greb Negrene den yngste af Sko
verve og frigjorde ham for Lænkerne, fyldle hans Næsebor og g•
ren med Voks og bandt en stor
Sten om hans Midje, Han krøb
besværligt ned af Stigen og forsvandt i Havet. Der steg nogle
fan Bobler op fra det Sted, hvor
han var gruet ned. Nogle af Sla•
verne kiggede nysgerrigt ud over
Skibssiden. I Galejens Forstavn
sad en Mand, der skulde skræmme Hajerne bort, og hamrede ensformigt paa en Tromme.
Nogen Tid etter kom Dyklre,en
op al Vandet og klamrede sig
stønnende til Stigen. Han holdt
en Perle I sin højre Hund. Negrene snappede den fra barn og
kastede ham ud i Vandet igen.
Slaverne faldt isøvii over deres
Aarer.
Alter og atter kom han op, og
hver Gang bragte han en skøn
Perle med sig. Galejens Herre vejede dem og lagde dem I en lille
Pung af grønt Læder.
Den unge Konge søgte at sige
nogen, men del var, som om Tungen klæbede fast til Ganen paa
ham, og han mæglede ikke at bevæge Læberne. Negrene ainaaanakkede med hverandre og begyndte
at strides om en Række klare Perler. To Traner blev ved at kredse
omkring Skibet.
Saa korn Dykkeren op for sidste Gang, og deri Perle, han førte
med sig, var skønnere end alle
Ornruz Perler, thi dens Form var
som Fuldmeanens, og dens Farve
var hvidere end Morgenstjernen.
Men hans Ansigt var underligt
blegt, og da lian faldt omkuld pas
Dækket, strømmede Blodet ud af
Øren og Næse pen ham. Han laa
lidt og rystede, saa blev han helt
stille. Negrene kastede med et
Skuldertræk Liget overbord.
Men Galejens Herre lo blot, rakte Høanden ud og greb Perlen,
ag da han havde set paa den,
trykkede han den imod sin Pande
og bøjede sig dybt. „Den skal
sidde I den unge Konges Scepter',
sagde hen, og sari gav han Negrene Tegn til at hive Ankeret
ind,
De den unge Konge hørte dette,
gav han et højt Skrig og vaagnede ved det, og gennem Vinduet
gas han Morgendæmringens lange
graa Fingre famle efter de svingende Stjerner.
Sem faldt han 'søvn igen og
drømte paany, og del, han drømte,
var følgende.
Han syntes at han vandrede
gennem en mørk Skov, hvor der
trang sære Frugter, og hvor der
voksede skønne, giftige Blomster ;
Hugormene hvislede efter ham,
neer heri gik forbi, og de brogede
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Om kort Tid vil Verdensstaden Nue. York fejre sit 300 Aars Jubilæum. Jubilæet faldt egentlig i forrige ~ned, men man har udskudt Festlighederne til midt paa Sommeren.
Det var i Maj 1624 at de første hollandske Emigranter etter en
lang og farefuld Rejse landede I Amerika og opførte deres Nybyggerboliger I Nærheden at Manhilttan — der hvor nu en al Verdens største og ejendommeligste Byer har rejst sig.
Vi skal ikke her komme ind paa en Skildring af Kæmpebyens
Vækst fra den kun var en Samling spredte og usle Hoilrenderhytter
til nu, da den er den imponerende Skyskraberby med Verdens strinte
Forretningsbygninger og Verdens fleste Milliardrerpaleer, men nøjes
rued al bringe hosalaeende Billeder, der viser en Gruppe hollandske
Emigranter samt et Panorama fra Sydspidsen af Manhatian, hvor den
lave Bygning i Forgrunden er madhuset, Skysktaberue i Baggrunden
Municipalbygningen, hvor Raadhutels Kontorer har deres Plads.

Papegøjer fløj skrigende Ira Gren
til Gren. Vældige Skildpadder las
og sov i det hede Mudder. Træerne var fulde af Aber og Paafugle.
Han gik og gik, til han naaede
Udkanten al Skoven, og der ise
lian en umaadelig Mængde Mennesker, som arbejdede i en udtørret Flodseng. De vrimlede ligesom
Myrer op ad Klippen. De gravede
dybe Huller i Jorden og gik ned
i dem. Nogle rif dem kløvede Klippestykkerne med store økser, andre gravede I Jorders med Hænderne. De rykkede Kaktusplanterne
op med Rode og trampede pas de
skarlagenrøde Blomster. De toer
omkring og raabte Ill hverandre
og ikke en eneste gik ledig.
Inde i en mørk Hule sad Døden og Griskheden og lurede paa
dem, og Døden sagde: „Jeg er
bleven træl, giv mig Trediedelen
af dem og lad mig sars fare.'
Men Griskheden rystede paa
Hovedet. „De er mine Tjenere,'
svarede hun,

Og Døden spurgte hende ; ,Hvad
er det, du har i Hunden ?"
„Det er tre Frøkorn,' svarede
Griskheden. „Men hvad soigner det
dig?'
„Giv mig et af dem at plante i
Min Have,' raabte Døden, „lad
mig bare faa tet til at plante i
min Have, 3341 skal jeg gas ruin
Veje.
,Nej, du kar ingenting,- sagde
Oriekheden og gemte Herinden i
Folden af sir Klædebon.
Saa lo Døden og greb et Bæger,
som deri fyldte i en Vandpyt, og
op at Bægeret steg Sumpfeberen.
Den gik igennem den Store Mængde og straks las Tredjedelen af
dem døde. En kold Tange fulgte
efter den, og Vandslangerne fob
ved Siden al den.
Og da Griskheden saa, at Tredjedelen af Mængden lue døde, slog
hun sig tor sit Bryst og græd.
Hun slog sig tor sir golde Bryst
og skreg højt. .Du har ramt Tred•
jedelen af mine Tjenere," raabte

hun, .pak dig Ina bort! Der er
Krig oppe imellem Bjergene 1„Tar•
taftet, og fra 1.de Sider kalder
Kongerne part dig, Afghanerne er
ifterd med at dage ud Iri Mag.
De har hamret med deres Spyd
pas deres Skjolde, og de har laget deres Jernhjælme pas Hovedet.
Hvad Gav n kan du hore af min
Dal, saa at du har nogen Grund
til at tøve her? Pak dig bort ug
kom her aldrig mere,'
„Nej," svarede Døden, deg gear
ikke, førend du bar givet mig et
Frøkorn.'
Men Griskheden lukkede sin
!band og bed Tænderne sammen.
„Du fair ingenting!' mursrede
hun.
Leende tog Døden en sort Sten
op fra Jorden og kastede den Ind
I Skoven, og ud af det 'ælte Krat
al giftig Skarntyde kom Feberen
i en luende Kjortel. Den gik igennem Mængden og rørte ved nogle
af dem, og enhver, som den rørte
ved faldt død om, Græsset visnede under dens Fødder, hvor den
gik.
Griskheden gyste rig alreede
Aske paa sit Hovede. .Du er grusom", raabte hun, ,hvor er du dog
grusom l• Der en Hungeisned
Indiens Byer, som ligger indeklemte mellenr Mure, og Cisternerne
Samarkand er løbet tørre. Der er
Hungersnød r Ægyptens Byer,
som ogeaa ligger indeklemte mellem Mure, og Græshopperne er
kommet frem fra Ørkenen. Nilen
er ikke gaaet over sine Bredder,
og Præsterne har forbandet his og
Osiris. Pak dig bort og drag hen
til dem, som har dig behov, og
lad mig beholde mine Tjenere."
_Nej", svarede Døden, ,jeg gear
ikke, førend du har givet mig et
Frøkorn'.
,Du faer ingenting,' svarede
Griskheden.
Døden lo igen og peb i Fingrene, og en Kvinde kom flyvende
igennem Lullen. Pest stod skreven
paa hendes Pinde, og en Skare
magre Gribbe kredsede omkring
hende. Hun overskyggede Dalen
med sine Vinger, og ikke een
Mand blev hive.
Saa fløj Griskheden skrigende
bort igennem Skoven, og Døden
sprang op pas sin røde Ganger og
for afsted i"; fuldt Firspring, og
hane Fart var s'sarie end Vindens.
Op al Dyndet paa Bunden al
Dalen kom Drager ;og grufulde,
skrelkIedte Uhyrer krybende, og
Sjakalerne kom travende henover
Sandel og sugede Luften tit sig
gennem Næseborene.
Og den unge Konge grored og
spurgte ; „Hvad er det for Mennesker og hvad søgte de eller ?"
„Efter- Rubiner til en Kongekrone,» svarede en Stemme bagved
ham,
Den unge Konge fo'r sammen
og da ham vendte sig orn, sal
han en Mand, der var klædt som
en Piiegrlin og holdt et Selvspejl

a! Taarer, han red videre under Skrud, der sømmer sig tot en
Mængden. Mumlen, og den bile Konge ; saa skal jeg snue den
Page blev bange og forlod ham. I gyldne Krone pae dit travede og
bynken Konge?'
Og Prlegrimmen svarede : .Kast
Da han korn til Domkirkens lægge det perlesmykre Snepler 1
høje Portal fældede Soldaterne din Høand. Og hvad dine Drømme
et Blik ind i dette Spejl, »ae laer
deres Hellebarder og sagde : Hvad engem, sae skal du ikke lænke
du ham at se.'
søger du her ? Ingen andre end mere pas dem. Alverdens Byrde
Kongen saa ind I Spejlet, og
Kongen faer Lov at komme ind er altfor tung for en Mands Skulda ban saa sit eget Anaigi, gav
et højt Skreg og eaegnede ved det,
gennem denne Dør.
dre, og Alverdens Kummer er ak— Kongens Ansigt blussede af tor dyb tor et Hjerte at Ilde.
og det klare Sollys strømmede ind
Vrede, og han sagde til dem : Jeg
-Siger du det hen i Guds Hus?"
i Kammeret, og Fuglene sang
er Kongen : Fejede med et Vink svarede den unge Konge, og tag
Havens og Parkens Træer.
deres Hellebarder Inside og traadte skred han fremad forbi Biskoppen,
— —
ind.
steg op ad Alterels Trin og en"'
Kammerherren og Statens høje
Da den gamle Biskop saa ham foran Kristi Billede,
Embedsmænd kom ind og gjorde
komme klædt som Gedehyrde,
lian stod foran Kristi Billede,
Skrabud for hsm,og Pagerne bragte
rejste han sig forundret fra sin og pas sin hejre og venstre Høand
ham Kjortelen, der var vævet at
Trone, gik ham helede og sagde havde han de vidunderligt skønne
Ouldtraad, og lagde Kronen og
til ham : ,Min Søn, er det sømme• gyldne Kar ; Kalken med den gule
Scepteret hen foran ham.
ligl tur en Konge at optræde saa- Vin og Glaskrukken med den helOg den unge Konge sen paa
ledet ? Med hvilken Krone skal lige 011e. Han knastede foran Kridem og fandt dem vidunderlig
jeg krone dig, og hvilket Scepter sti Billede ; de store Lys brændte
skønne. De var skønnere end noskal jeg lægge i din Høand ? Vis- klart ved Siden al det juvelsmykgetsomhelst andel af, hvad han
selig skulde delte være en Glædes- kede Skrin, og Røgelsen bølgede
havde set. Men han mindedes sine
dag for dig og ikke en Fornedrel- tynde blaa Striber gennem Kirken.
Drømme og sagde til de høje Hersens Dag'.
Han bøjede Hovedet 1 Ben. og
rer: „Bring de Ting bort, for jeg
.Skal Glæden da bære hvad Præsterne i de stive Korkaaber
vil ikke iføre mig dem,'
Sorgen har frembragt', spurgte den sneg sig bort Ira Alteret.
Hoffolkene blev forbavsede, og
Pludselig led der en vild Larm
unge Konge. Og sen fortalte han
nogle af dem lo, thi de troede, del
ude Ira Geden. og Ind .madre AdeleBiskoppen sine tre Drømme.
var hans Speg.
Da Biskoppen havde heri dem, mændene med dragne Svend og
Men han talte penny alvorlig til
vajende Fjerbusk« og Skjolde af
rynkede han Brynene og sagde
dem og sagde; _Bring alt det bort
blankt Stasi, „Hvor er den Drømog lad mig ikke se det tiere. Skønt
mer henne", raabie de. „Hvor er
det er ruin Kroningsdag, vil jeg
denne Konge, der gear klædt aom
dug ikke iløre mig de Ting. Thi
for 300 Ane siden.
en Tigger — denne Dreng, der
paa Kummelens Væv og med Libringer Skam over vort Rige ? --delsens hvide Hænder er denne
Visselig ville vi dræbe ham. ti han
min Kjortel blevet vævet. Der flyer uværdig til al herske (tyer os'.
der Blod i Rubinens Indre, og DøDen unge Konge bøjede paa ny
den lurer bag Perlens Skal." —
sit Hoved og bad, og da han havde
Og saa formane hen dem de ire
endt sin Børs, rejste han sig, vendte
Drømme, han havde hall.
sig
om og tilkastede dem et beDa Hoffolkene herte dem, saa
drøvet
Blik.
.
de paa hverandre og hviskede:
Og ae! Gennem de malede Vin,Han maa jo være bleven gal, for
duer strømmede Sollyset ind over
hvad er en Nem andet end en
ham, og Soletraalerne iitiredie hani
Drøm og et Syn lindet end et Syn
en vævet Kjortel, som var tusind
— det er ikke Virkelighed, som
Gange skønnere end den, der var
man behøver at ænse. Og hvad
bleven vævet til Glæde for ham.
har vi at gøre med deres Liv, som
Den golde Stav blomstrede og bar
slider for os? Maa man maaske
Liljer, som var hvidere end Perler.
ikke spise Brød, førend man har
Den tørre Torn stod i told Flor
set den, der !aflede Kornel, eller
og bar Roser, der var rødere end
drikke Vin, førend man har snakRubiner, Liljerne var hvidere end
ket med Vingaardemanden ?"
de hvideste Perler, og deres SiængOg Kammerherren talte til den
ler var al hvidt Sene Roserne var
unge Konge og sagde ; „Herre
rødere end de rødeste Reover, ug
Konge, jeg beder eder, jag disse
deres Blade var a! drevet Guld.
mørke Tanker paa flugt, ifør eder
Der stod han i kongeligt Skrud,
denne skønne Kjorlel og sæt denne
Døren til det juvelsmykkede laberKrone paa eders L
-ioeeJe, Tt mor
:Rittet Ilel up, ug 'ud fra Gnuer. i
skal Folket kunne se at I er Konge,
Monstransen med de mange Suaanaar I ikke er klædt i konge.igt
ler
skinnede et vidunderligt, hentSkrud ?"
nielighedsluldi Lys. Der stod han
Den unge Konge .tirrede paa
I kongeligt Skrud, og Herrens Herham. — ,,Er det virkelig sandt P'
lighed tyldie Rummel, og det var
spurgte han. „Kan de ikke se at
som om Helgenerne i de udekampe
jeg er Konge, naar jeg ikke er
Frihedsstatuen.
Nicher rørte sig. Han stod for Gem
New
York.
—
2.
Havnen
med
1,
Det
ældste
Hus
I
iført kongeligt Skrud ?"
i et herligt kongeligt Skrud ; Or.Nej, det kan de Ikke, Herre
,Min Søn, jeg er en gammel Mand, gelels foner drønede, Blæserne
Konge', svarede Kammerherren og svarede: .Nej, jeg er Kongen
aelv`. Og saa fortalte han dem Jeg etaer I Livets Vinter, og jeg stødte 1 Basunerne og Kordrengene
højt og tydeligt.
ved, et der bliver gjort meget ondt sang.
,,Jeg troede der gaves Mænd, sine tre Drømme.
Folket blev greben al Ærefrygt
1
den vide Verden. De hovmodige
Og
en
Mand
kom
frem
at
Mængsom saa kongelige ud', svarede
han, .men del er maaske som du den og talte til ham i en bitter Røvere sniger sig frem fra Bjer- og kastede sig paa Knæ, Adelsmændene stak deres Sværd i Skesiger. Men alligevel vil Jeg Ikke Tone og sagde : „Herre Konge, gene, bortfører de smaa Børn og
den
og hyldede Kongen, og Bisælger
dem
tit
Morerne.
Laverne
ved du ikke, at af de riges Overbære den Kjortel eller krones med
skoppen
blegnede og haus Hænligger
paa
Lur
etter
Karavanerne
deadighed
feer
de
fattige
Livets
den Krone, men saaledes som jeg
der
skælvede.
_nni, der ti s:ente
kom her til Slottet, mufledes vil Ophold ? Al din Pragt bar vi Fø- og springer up paa Kamelernes
end
jeg,
har
kroner
dig l' mine
Rygge.
Vildsvinene
pløjer
Kornet
jeg gaa herfra igen,"
den, og dine Laster giver os Brød.
han
og
kastede
sig
paa
Knæ.
op
i
Dalene,
og
Rævene
overgnaSaa bad lian dem alle gaa bort Det er surt al slide for en haard
Og deri unge Konge steg ned
med Undtagelse al en Page, livem Herre, men det er endnu langt ver Vinstokkene i Bjergene. Sørøhan beholdt bikage som Ledsager, værre siet ikke at have nogen verne hærger Kysterne, opbrænder Ira Højalteret og gik hjem midt
iblandt Folket. Men ingen turde
en ung Knøs, der var et Aet yngre Hene at slide tor. Tror du maa- Fiskernes Baade og !releger dem
se
ham ind i Allergien thi det var
Saltsumpene
bor
de
I
end lian selv. Ham beholdt han ske Ravnene leder os? Og hvad deres Næ!.
tilbage som Tjener, og cirer at have Omsorg drager du for den Slags spedalske ; de !letter Huse a! Siv, som en Engete Ansyn.
bader sig i klart Vand, anbncde Ting ? Vil du maaske sige Ill Kø- og Ingen maa komme dem nær.
han en stor malet Kiste, og op af beren : „Du skal købe for sne og Tiggerne vandrer gennem Byerne
den tog han den Læderskjorte og saa meget, og til Sælgeren : Du og æder deres Føde sammen med
den grove Faareskinds-Kappe, som skal sælge til den og den Pris ? Hundene. Kan du loraarsage at
han bar. da han paa Bjergskræn- Det antager jeg ikke. Derfor skal alt dette ikke sker mere ? Vil du
Søndag deg 15, Juni
ten vogtede den gamle .fyrdes du ride tilbage til dit Slot og .fere give deri spedalske Plads i din
Ols Kirke Kl. 8.
stridkaarede Geder. De Klæder dig dit Purpur og dit fine Linned. Seng og lade Tiggeren spise ved
Allinge Kirke K- 10.
iførte han sig, og i Hunden log Hvad har du at gøre med os og dit Bord ? Skal Løven gøre som
Onsdag den 18 Kl, 8 Møde i
hen sin plumpe Hyrdestav.
med vore Lidelser ?'
du byder, og skal Vildsvind lyde Anlæget. Scignep,it'SICti lame
Den lille Page spilede forundret
,Er de rige og de fattige da dig ? Er han, der har skabt Ulyksine store, biml Øjne op og spurgte ikke Brødre ?" spurgte den unge ken Ikke visere end du ? Derlor
smilende; .Herre Konge, jeg ser Konge.
roser jeg dig ikke for hvad du har
er tabt pak Vejen fie Di. Horer'
nok din Koabe og dit Scepter, men
„J0', svarede Manden, „og den gjort, men jeg befaler dig al ride langs Strandvejen ril Rir. Finder
rigt Broder hedder Kain'.
tilbage til Slottet og gøre dit Aa- bedes mod Ducar aflevere den til
hvor er din Krone?'
Den unge Konges øjne fyldtes syn glad Igen og iføre dfg det Bager HOLM, Allinge.
Saa plukkede den unge Konge
f Høanden.
Han blegnede -eg spurgte: .Til

en (1 en al den lille Hybentorn,
der voksede op over Balkor
bøjede den sammen i en Rundkreds og emte den selv pal sit
Lovede.
.Det skal være min Krone',
svarede han.
Sindede' pryder gik han ud al
sit Sovekammer og ind i den
store Sal, hvor Adelsmændene stod
og ventede pari ham.
Adelsmændene gjorde Løjer, og
nogle af dem raabte højt til ham:
— _Herre, Folket venter pas sin
Konge, og du træder frem for dem
som en Tigger'. — Andre blev
vrede og sagde ; .Han bringer
Skam over vort Rige, og han er
ikke værdig at være vort Overhovide .
Han svarede Ikke el Ord, men
gik videre ned ad den lyse Porfyrtrappe og rid Igennem Bronceporiene ; der satte han sig paa sin
Hest og red hen imod Domkirken,
og den lille Page løb ved Siden
al ham,
Folket lo og sagde : .Nu er
Kongens Nar nok kommen op at
ride', — og de gjorde sig lystige
over ham.
Kongen gav Hesten ble Tøjler
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kan nu blist:nes i Fahrikent
Telefon Sandvig 25,
(Bringe* overalt.

C. E. Koefoed,
exam.hrentuester,
Medlem al Dansk Brygmesterforen.

Bornholms lliovierloreoiog
lader Onsdag deri 18. Juni Ki, 2,30
afholde Foredrag med iS-faleisk
Vejledning s Bies I af Frøken Anne
Sommer hos Stenhugger Valdemar
Olsen, Aldnee Byvang. hvortil alle
Interesserede indbydes.
P. P. V.
J. etsi urre,

11111~1111•414~•••
•

5liografen.
Søndag din 15, Juni kl

,S .

loierealioeale floslov??.1111e1R1)
I n tereers n I Optage ler
af der sirer! Lob, hvor Amerikas
og Englands hurtigste fleste kæmpede om Sejren.

lierileosheimerllee
Spændende Nutidsdrama
f f Akter.

•
••••••••••••••

5ergensens
Bageri og
Jronditori
ved Havnen — anbefales.
Bestillinger paa 'tørre og mindre
Kager modtages.
Tlf. 73.

Husbestyrerinde.
Pas Grund al Ginermaal kan en
lidt ældre Pige eller Enke lea en
god Plads til I. Juli. Orn ør.ske.i
kan et Barn medfølge.
Karl Kjeller.
Splisseov pr. Klerr ens SI.
Allinnee-Sandviee

fl000dv. og lorlosiritorooltio
afhotder Generalforsamling Tirsdag
deri 17. Juni — Alten Kl. 8 paa
Teknisk Skolie.
1. Beretning om Foreningens
Virksomhed.
2. Regnskabet oplæses til Godkendelse.
3. Valg af Bestyrelse, som fratræder t tier Tur. tirrhs. Hansen,
Megeitus Becirsen, Chr. S ammer
og Revisor Chr. Pedersen).
4. Es ent ueit.
Allinge-Snude ig

Gymnastikforening
De af Foieuingens Medlemmer
med Damer, som kunde ønske at
deltage i en Biltur til Skovly Sønsdag eeit 22. Juni Kl. 12,30 bedes
henvende
til Næstrormanden
fl. Pedersen eller Kassereren G.
Jørgensen inden Onsdag Aften d.
17. de,
NB. Eller Bilturen bliver der
Dans for Foreningens Medlemmer
pak Hotel Sandvig ha Kl. 8-1.
Ilteretyre leen.

F OHO Reservedele
Alle Reservedele til Ford-Vogne
haves nu paa Leger, og kan ste.
ledee enhver Reparation blive udemne.:
net
Ker n ægte Ford Reservedele.
Autnneerel Forhandler
A. 311 i k kelteen. Allinge,
.Felelon 102.

2000 kg Halm
tjenlig til Tækkehalm, enskes til

/W;DtkV
NORS

Tit. Sandvig 18 eller Allinge 97.

2 Pers. fransk Bil

Sengeudstyr
Spiralsenge

16,25
18,00

narnendtrwksiienge, umalede
spiralsundrnereer

LOET
"

Granitva.rk.
"I
bintnacrens
sn

11,75
16,85
ifteforussundlrusser, stribet Slont med fast Skraapude
14,65
Heisftianstmadramser med Skraapude og Fodstykke
19,85
Vatttrisper 110X 180 cm 17,00. 130> 180
Prima 11onduldstrepper 130'.:180 cm
3,95
1,11dtropper, graa fra 6,50. Lyse Ira
8,75
Hvidt stribet Dynesatin dobbelibredt fra
3,20
Kulørt
do,
2,45
do,
4,75
Højrødt Dynebolmter, garanteret fjedret dobbelthreclt
Fjer og- Hun, prima damprenset i mange Kvaliteter fra 3,23 pr.k g

til Salg eller Bytte med stor Moinrcykle i Løbet af 8 Dage.
Lærer Carlsen,
Klett

Magasin du mords Udsalg
ved Victor Planek.

.'•••■•••••

kan straks Isa Plads som Bydreng

P. C. Holm,
De

Mir.e gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Størrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben.
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Ekspedetrice.
En ung Pige han tan Plads som
Hjælpeeirspede'y'ce.

,

2.
Rigeligt Lager af

Jens Hansen.

Chili Salpeter
i smaa øg store Sække. Billigste
DAgspris.

Vine og Spirituosa

Nor[liniels

fra

Aldeles f riskbrrrndl

Portland
Cement
Starre
i Sække er pal' Lager.
Partier faar en extra Rabat.

„.•

4Atry DLM

bar det største Udvalg i

jrrA,

Metervarer,
færdige Kjoler
Bluser, Jumbers,
Nederdele
Golftrøjer
D rengehabitter
Stortrøjer
Dameovertøj
og de billigste Priser

I ril,

F

Victor Ylanck,
Allinge.
Crundlad f)ny,d.:Votlerr:3rs4.15tf{ded

;

Nor tliamdels

•

•
•
•

BORNA MARGARINE
er fin.7frisk og velsmagende og giver

• •

Nu er det Tiden
til al købe et Fotogralinppa.
Største Udvalg r Kameraer
og Tilbetler til billigste Priser.
Plader og Film fremkaldes
og kopieres.
Il. C.
Til, 11.

Automobil-Nominer

baud Rotor og Ilaskinarbejde udføres al Fagmand hurtigt sam-

Tandlæge Hess Petersen i

Telefon Nr. 98.

Baad til Salg.
Den mig vrimlende .Idligere MotorLuab haad .Fivasten- al Allinge
er billigl ill Salg natir. Handel kan
ske sn,itest. Henvendelse til Michael Jensen', Allinge, eller mig
serv, rinar jeg er ti:jenribe,

Fører at

til Mark og illevn: nobelale,,

„Yrallelyst", .271inge.

Olsker
Statsskat for `?del Halvaar
1023-24 og Kommuneskat
for Iste Halvaar 1924-25 modtages hver Lørdag Eltermiddag pren
Drilegaard og ved Mejerierne Humleders og Kajbjrggaards Udbetalinger i Juni Maaned.
Statsskatten maa være indoelalt
inden 25. Jord d. A.

Prima Loftpap
glat og fortrinlig al male paa anbefales til lav. Pris.

Papirliandel en
ved Skolen, Allinge.

Kalkning-

93ord=Voksdug

saml tjæring af Paptage udføres,

Martin Jespersen,
Oadeby, Olsker pr. Tein

før De køber andre Steder.
Vort Lager i hvid og kulørt Voksdug er meget stort
for Tiden. Borter i Voksdug og vaskeægte Stof haves og-

Overretssagfører

59ojesen Xofoed, Rønne
11urtem•gade 17..

saa paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

tyrkiske, ægyptiske, Virginia — stort Udvalg

Rftriny &fortid å' 7roblinlrorreining

Koge-Choliolade•

Inkassation, tiskumontskrivning etc.
Træffes f

Saltglass. Lerrør og Krybber.
En Ladting Rør og Krybber er hjemkommen og tilbydes til
meget billige Riser.

+Klange Slutottint, tag 13r0iiiftforretniu§.

„I. P. Holm", Allinge.

lldplantnin gsplanierne

Smedemester, Allinge.

Se vort store Lager al

Alle Mærker vellagrede.

Tobak, Shagtobak, Cigaretter.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Sognerttadet.

Carl Pedersen,

Trobilfitrorrefnuitl

Priserne nedsat.
kæftes i Allinge-Sandvig (Hotel r
Største
Udvalg
1
Spise
- Chokolader, Konfekt og Drops.
,,Saudvigl foreløbig hver Fredag
fra 10-4.

vittighedsfuldt og til moderate Priser.

Nordlafidels shilis1eSmede-Milski11-8/ 1111rwraliollsmrksteri

•

R1({11111;e 5101.0111(1P

••■■

LÆKKERT SMORREBROD
1••••••■••••••4«1•••••414141•1

5C. monster & Søn, 5Cofienfiaun.

P. Wulfs Cigarer.

Edvard Hansen,

IHWIMINPOO• *94 •••••••••••11141 Se*

e.

Porlvin, Madeira, liordean.:, Itourgogne Vine.
Rom øg Cognac
anh e la t cs I vellagrede fine Kvaliteter.

rat.

Magasin du Nords Udsalg

heti* Kvaliteter

hos

red Victor Plancli.

Somuldskjoler fra 4,85.
fRoneIslijoler
8,25.
917ous,selinskjoler fra 8,50.
5'u Iorte Voilekjoler fra 9,25.
erepkjoter fra 10,50.
Zepflyrkjoter, prima Xv. 16.50.
2(Idmousselinlijoler fra 20,85
fra 78,85.
.7roWkjoler

FINESTE DANSK FABRIKAT

Ell kookroorei Ilrefig

Magasin du. Nords Udsalg

,Værdige Xpler!

Fyldte Chokolader
„A L B A" Spise-Chokolade
ANKER" Cacao kun i lis kg Pakker

Hasle Onsdag Formd.

Prima dansk Hvedestroniel
Prisar

er part Lager.
er billig og iøvrigt har in nedsat Priserne betydeligt paa alle Foderstoffer.

Allinge Kolonial- og Produltiforretning.

Udryd Agerkaalen!
Dansk Agerkaalspnlver er hjemkorninea og tilbydes Ira Lager.

?Iltinge R.olonial:: og s1.3n1IntWorretning

•

.1~••■•■•••,~..M.••••

Køreplan.
Rønne- Allinge
4_, r ti Udi!».

„ROYAL" Hoge-Chokolade
„Il E C A" Koge-Chokolale
E' )NENTE

P4'

F A it

ene Brce ger , snet: eg store Masker,

8,00 12,50 4,10' 7,15
8,17 1,10 4,27 7,32
8,30 1,27 4,40 7,45
8,46 1,43 4,56 8,01
8,54 1.51 5,04 8 10
9,00 2,00 5.10 8,16
9,12 2,12 5 22 14 77
9,20 2,20 5,30 8,35

*Rigt a hi Ptifitatepttleri

Stor* bager al Irdillgle kidlliqor,
Nu til Fornoret er en Messe Klædninger hjemkommet og
sælees endnu til gamle Priser. En god kulørt Klædning fra 31-39
-55 Kr. Fine Kamgarn:4 Klædninger. Brune og graamrlerede
75-85-90 Kr, Fine Irgtehlon Sergea Klædninger 115 - 120 Kr.
.4!:rtebina Cheviot Klædninger 115-70-75 Kr. lilotorja k k er
Sorte og Manke Regnfrakker. Olie Benklæder, Trøjer og Kapper,
alt i stort Udvalg.
Restillinger paft likiwdninger efter

leveres

Straahlteile

Løbet al Ina Dage. For solid Syning og Pasning garanteres.
Ægleblae Cheviot Jakkeetet til store Drenge fra 55 Kr.
Matroestet med lange og korte Benklæder fra 22 Kr. Bias Fisker
Benklæder og kulørte ekstra Benklæder i mange Kvaliteter og Priser.
Sort Udvalg i Hatte. Sport/diner, Koraketter, Nanchetmkjorter, Kraver, Flipper og Slips - alt i gode Kvaliter til
billigste Pris. Gør derfor Deres Indkøb hos mig,

Jens Hansen.
Alle Mennesker,

Bornholms Vevelibil NdfOifille

9
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hedfane Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

En Sending Uldmoussellne . meget fine Kvaliteter og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne
Sending er indkøbt meget fordelagtigt og sælger vi samme
meget billigt.
Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr. ni .
Moderne mønstret
4,50 -

Nordlandets Handelshus

Gardiner.
Se vort store Lager af hvide ug ecrii Gardiner før De

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i September ifjor, ligger Prisen betydelit under Dagsprisen.

3iorDiatibet5 k.aubet54w3.
STRØMPER
Det største Lager
og de billigste Priser
finder De altid hos os.
Sorte Itontnldentromper 0,85
!Svære ribbede do.
1,50
Sorte Rak°
do,
2,00
Fine. Flonitromper
1 atm Farver
2,50
Svære Trandetroenper
3,50
SlikeNtromper i arie Farver.

Uld
‘. Silke
og

Nordlandets Handelshus,

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

Sandvig-Rom
9,00 1,50 5,35 8,50
Sandvig
9,08 1,56 5,41 8,57
Allinge
9,15 2,06 5,50 9,06
Tein
Humledn1 9,20 2,10 5,55 9,11
9,31 2,21 6,06 9,22
Ro
Klemensker 9,46 2,37 6,22 9,38
9,56 2,47 6,32 9,50
Nytter
Rønne H, 10,15 3,05 6,50 10,10

Billigste Annoncepris- LteBeet overalt paa Nordlandet

Kjoletøj.
Et pænt Udvalg i uldne Kjoletojer, sort og marine Serges,
Uldmousselin, Bomuldsmousselln, Frotte og andre forskellige Vaskestoffer, ht, rit, Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler, Skorter,
Strbmper, sorte og kulorte I Uld og Bomuld fra 1 Kr.
Mercirisorede Florstromper i mange Farver og Kvaliteter,
Golftrojer til Damer og Bore, I mange Farver og til forsk Priser.
De koler altid billigst hos
Å

ens Xansen,
Beskyt Kberne mod Kulden.

Ordet er trit
b) og
Vi gør vore mange Larisere
par Ladd opmærksom pas, at enhver kan
Emner
las optaget Artikler og inaireg om
at almen interesse i .Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det 'kravat! er
holdt i en temmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at indsendere Underretning lor Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om asedanne l ing ug Forhold, sul.:
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den suærigeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

De vil kuling laa det betalt ved Iniøget Mælkeydelse.
Almindelige samt imprægnerede Rodrekkener haves par
•
Lager til billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

til

iøsneerameelly~e^ø~

trindringsliste
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
parearateri 10-12 og 2-4.
branddirektøren do.
Stempelliliel t Sparekassen. to- 12, 2-4
Dampaktbiespruttionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang I irsdag
og Fredag Efterliv, mandag ug
I orsaag Form,
5- -9 og
roikeaogsamiing.en paa Kariuhuset;
Udhan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fredag 1-ts, Læsestuen hver Ulig til KI.9
0, Inorngren.
Hjælpekassen
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,
Jernoanest, er taoen tor døds 0-12, z-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Lune- d Diskontonanken 2-4 Clint.
Postkontoret; Søgnedage 9-12 og 2-0
Sognepraisten 7 irsdag og Fredag
Skandinavien-Amerikaliment
Agent Otto Oornitzka,
Stetsentiallen for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2 -0
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm.

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Hint

Vort Arbejdstøj
er det bedste og stærkeste til Prisen.

Graa Buckskindsbenklædfer 6,50
7,00
do.
Blaa Maskin
8,75
svære do.
do,
10,00
Molskindsbenklæder, extra svære
12,00
Hvergarnsbenklæder
7,00
Maskinjakker
8,00
Blaa Overalls
Svære amerikanske Overalls 10,00

Worblattllet k■ aulacion4
111~1111.0~111~1.1~M

Messens Varepriser.
pr. ni fra Kr. 1,22
Ubleget kipret Twistlærred
1,18
enkelt
do,
1,60
bleget
slidstærkt
do.
3.65
Bleget Lagenlærred 140 em bred prima Vare
3,25
- Lagendowlas
4,65
Linned Lagenlærred
2,20
ubleget
do.
0,96
Dowlas 70 cm bredt
1,10
Medium

Kulørt

Satin i mindre Matti
Sorte og kulorte dobbelt brede Lastinger

,, Nord- huri, Inhat3 Uge blari
lry4kis 1 el Anlnl af infed$/ ;, 75 ;
eg fors ■ptdri ganeeau PrIsirtritiva elltr vrif
rore Bud 1 Alpete. Sowdrig, 1,111w, kat'Ad'', Re eg KArn..n4nr,

keit i Nodhoraholffis Ugeblad!

En Del Hitte Ira
i Fjor smiges til halv
Pris.

itwanne-laandvig

illiget

ALLINGE

Se Priserne i vore
Vinduer.

Søn- og Helligdage.

;Bornu Id
%Bedst og

NORDLANDETS
liANDELSI1US

billigt.

Dette Tog lotter kun fra 15. luni til
17, Aug. incl.

apieuravaisleeprø~ø~ø~

som har set. hvorledes

og
sælges i Aar meget

cre hjemkomne

1,12 5,15" 8,20
1,19 5,23 8,28
1,28 5.32 8,37
1,32 fr,37 8,41
1,44 5,49 8,53
2 00 6,05 9,08
2,10 6,15 9,20
2,30 6,35 9,40

8,00 12,50 4,10
Rønne H.
8,16 1,06 4,26
Nyker
Klemensker 8,28 1,18 4,38
8,43 1,33 4,53
Rø
8,51 1,41 5,01
Humledal
8,57 1,47 5,07
Tein
9,07 1,57 5,17
Allinge
9,15 2,05 5,25
Sandvig

pr. Korn.

Nordlandets Handelshus.

lquau«laig-Beirei•
9,05
Sandvig
9,13
Allinge
9,22
Tein
Humtenin 9.26
9,38
Ro
Klemensker 9.53
10,05
Nytter
Rønne H. 10,25

Slags

Galvaniseret Hetantraadsligatninsh

Søgnedage.
Itgaikno-Naadvlit

Rønne H.
Nyker
Klemensker
Rø
Humledal
Tejn
Allinge
Sandvig

Nye Sending« og stort Udvalg af all.

Graverrehe. Havespader, Siver, Simeijpera.
sakse, Grensakse, r'in.laterkeer nr. 1111.
Eketrastirrke Staalakorle og Spader til Markbrug.

„Nord- Bornholms Ugeblad"
døn aLøreltUdbrsdalif f Nord!, iferied
illur last l arhrsrf «lam og *Emir sig
01 12111181 11I Ararlolwg.

sar

▪Nord- Bornholm, Ugeblad`
spinet, gine Reksndigterwlsir ck,1 arrlirer Ar,
renom Nøk Salg, torvilnearrudddølist,
(flor- *au Al lyiningsr, Aeltrionsr am.

Nord- Bornholms Ug e tt 1‘.1(1,trieuet han Pardag; hen br,1111.6 Fad all,

P°Sillontorer samt Pua Rildria Kontor og
--"•• 1 Kr. 1;airri-.urtig.

Ensfarvede Kjoletøjer
Dobbelt bredt Frott& stribet og ensfarvet
.Uldmousseliner
Bomuldsmousseliner
Uldne Kjoletøjer t mange Farver
Kbakistoffer til Drengetøj og Herrejakker
Bomuldstøj til Kjoler og Forklæder
Rød Dynesatin
Stribede Dyneholater
Blaat og sort lividtpti,,ket Sirts

1,25
3,50
1,65
2,85
3,25
0 75
2,65
1,60
1,10
2,50
3,00
1,45

CR" &[sen, teessen.
Telefon 100.
4.111~111~~1111010111~1101

