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Fra Nationalmusreets Skatkamre 

Kong Frederik den guden' Gobeliner. 

Kong Frederik den Anden indkaldte lier til Landet adskillige 

nederlandske Kunsthanndværkere og blandt dem Maleren og Tapetvæ-

veren Huns Knieper fra Anlverpen. Knieper og hans Svende vævede 

en Række Tapeter til en stor Sal paa Kronborg Slot og fik kit 9000 

Daler for Arbejdet, roen leverede selv foruden Fortegningerne, Silke og 

flamsk Garn De foiesullede alle de danske Konger —Sagnkongerne 

iberegnede — iait Il l Ira Dart lit Frederik den Anden, der ses paa det 

afbildede Tapet sammen med sin Søn, den lille Prins Christian. Bag 

Figurerne er der paa den ene Side afbildet Kronborg, paa deri anden 

Side F. ederiksborg, saaledes som det saa ud førend Kristian den IV. 

ombyggede .sin Faders lille Slot. 

Allerede Kristian IV flyttede de kostbare Tapeter bort fra Kron-

borg, og derved undgik de den Ildsvaade, som hærgede Slottet ved 

Øresund 1629. Men Svenskerne røvede 1659 den tilhørende Tron-

himmel, der nu findes i Serfee, og ved Frederiksborg Brand 1856 gik 

de fleste til Grunde sammen med mange andre skønne og mærkelige 

Gobellestriperer, Heldigvis havde Kong Frederik VI skænket National-

musæet 14 Gobeliner med de yngste Kongeskikkelser, og saaledes har 

vi dog bevaret nogle Prøver paa Hans Kniepers ypperlige Kunst, der 

riser sig Ikke blot i Kongebillederne, men ogsaa i de landakcndie Bag-

grunde og i de rige og fine Ornamentborler. 

Husk at Nationalmusreels Hus er en gammel, brandfarlig Byg-

ning, der ikke byder tilstrækkelig Sikkerhed mod en Katastrofe. Hjælp 

med til at bringe Kniepers Tapeter og de mange andre Skatte under 

tryggere Forhold. 

skred langsomt Item, Englænderen 

William Clemenls Opfindelse af 

Ankergangen 1680, og den omtrent 

sanituli e opfundne C) Undergang 

betød uhyre Fremskridt. 

(1-lejindal). 

Jasminer. 
en 

Nu sender Jasminer I Aftenens Luft 
sin lunge og vildsomme 

Eiverlandsdult 
i Bølger, der stiger og falder igen 
som Længsler, der længes 

og ved ej hvorhen. 

Bedøvende Dufte af Dage, der var, 
ophvirvler fra Blomsternes 

hellige Kar, 
Der Ioner imod os fra Dage, der gik, 
i Skumringens Tavshed 

en Genfærdsmusik, 

De Drømme, der døde, 
de vaagner paa ny 

i Bølger at Vellugt, 
en duttende Sky. 

Se, Grænsen er slettet 
for Drøm og Fornuft — 

nu lever kun Længsel og Toner 
og Duft. 

Nu vieeeleer -Je Aftner, 
der længst er forbi, 

imod os ad Mindernes slyngede Sti. 
Vi gaar i de tryllende Dulle, 

der bandt 
det vieende Nu Irt de Timer, 

der =vandr. 

Nu stiger Jasminernes 
koglende Sejd. 

mod Hinde, der hvælver sig 
svimmelt og blegt. 

Der vælder fra Blomsternes 
hvidgyldrie Slør 

et Genfærd af Dulle, 
der rused os før. 

En Genklang al Somrene 
forheksede Sang, 

et vigende Vers, som vi 
drømte engang. -

Vi snuser kun et i den 
skumrende Ligt : 

Jasminernes vildsomme 
Elveilandsiluh, 

Christian Stub-Jørgensen. 

Træk al Uh es Hist frie. 

—0 — 

Det første Lomineuhr skal vare 

konstrueret af Uhrmager Peter 

Henlein i Nnrnberg omkring Aar 
1510 Han havde fundet paa at 

bruge Fjeder I Stedet for Lodder, 

og det var drilor bie,en muligt 

el Fremstille Uhre af langt mindre 

Deinensioner end tidligere, da man 

kun havde kendt Uhre I 'None 

eller lrgnende Bygninger, hvor der 
krævedes et stort Maskineri med 

ivre Lodder og store Hjul. Og 

disse Renæssancens Tider, de 

Sindet var modtageligt for alt, blev 

det lille Uhr formelig el Kæle-

barn. 

Den nævnte Niirnberg Urmager 

og hans Elterrelger var sart kunst. 

]turdige, al de var i Stand til nt 

fremstille Uhre, som Ikke var stør-

re end man kunde bære dem som 

Knapper eller have dem i Toppen 

al sin Spadserestok. 

Liemmeuhret blev først alminde-

ligt, da de kostbare Niiinberger-

trine ikke længere var Sjældenhe-

der. Omkring Aar 1600 begyndte 

del at blive Mode at putte Uhret i 

Lomme, medens man tidligere 

havde basret del i en Krede orn 

Halsen eller ved Bæltet. Sari tidlig 

som 1609 gik unge Spradebasser 

i London ind i Sct. Pauls Kathe-

drat, Irak deres Uhr op af Lommen 

og stillede det eller Kirkens Uhr, 

De første Lommeuhre var store 

tunge Genstande og havde kun 

een Viser. Uhrskiven var pas 24. 

Timere Minutvise,  korn forar In I 

Slutningen af 1600'erne. Derimod 

brugte man tidlig de saakaldle Re-

peleruhre. Ved at trykke pas en 

Fjeder kunde man faa tililet- til 

at angive, hvilken Time det var. 

Uhrel var med andre Ord forsynet 

med et Slagværk, som man kunde 

sætte i Gang, neer man vilde, en 

fuldstændig genial Opfindelse i en 

Tid, da man ikke havde Tændstik-

ker eller eleklriske Knapper. 

1 del 17. og 18 Aerhundrede 

fejrede Kunerhaand værket rene Tri-

umfer i P.einfirie al komplicerede 

og sindrigt indrettede Uhre. Mari 

bar Uhre fra hin Tul, der viser 

baade Duturn, Manfred, Ugedag, 

Marinens Kvaler eg Faser. Frede-

rik den Anden havde ladet line 

el meget fint Uhrværk, der viste 

bande Tidens og Planelere es Gang. 

Dette Pragtstykke blev sendt som 

Gave til Kejseren al Rusland, men 

kom snart tilbage 'ned den Be-
mærkning, al en kristelig Kejser 

ikke kunde have noget med den 

Slags at stalle. 

Del var imidlertid Ikke nok i 

hin Tid at hase en Tidemeeler, 

som man kunde bære pari sig. Pal 

længe e Rejser, som dengang in-

reloges til Hest, behøvede !rm en 

endt, r og aldeles paalidetig Tids-

maaler, som taelie alle Rystelser 

under Rideel. f delle Øjemed frem-

stilledes Rejseuhre, saakaldle Sa-

deluhre, sans nærmest lignede en 

C earæske og med Uhrskiverr an-
bragt oven paa Langet. 

Mange ni Datidens illire var 

fremstillet I Sølv eller Messing og 

rigt udstyret med Gravering og 

ciseleret Arbejde. Men, hvor smuk-

ke og pralende de end var, ras  
var deree Evne tit at vise Tiden 

yderst ringe. DrivIledereir slappes 

hurtig, og del var først da man i 
1675 	oprandt SrprnIfjeder uroen, 

sum nu findes I etheert Lomme-

uh', at det lykkedes at opnav en 
fuldstændig ensartet Drivkraft. 

Opfindelser og Fie bedringer 

Fra fjerne Lande: 

„Cands6yliv 
i Nordengland. 

Fabrikant Jensen, Darup fort-
sætter her sin Skildring al  Lnnds- 
bylivet i Nordenglund og de sar-
huirdredgarnie Traditioner, det gør 
England til een stærke Nation. 

Entreen, hvorfra der fører en 

bred, flaben Trappe op ilt øverste 

Etage (Sove- og Gæsteværelse) er 

meget smuk, malete Olietarse og 

lakeret. Hele 1-luset forneden be- 

skar kuu af 2 store og mindre 

Rum: En stor Dagligstue, et lidt 

mindre Krikken og et ganske lille 

S,deekainmer. Abe Vegne er Ce-
mentgulve, Illen 1  Dagligstuen er 

der en tyk HaInimeeue og orer 

del er kunstfærdigt Tæppe. Daglig-
stuen gør det nemt for, hvad vi 

her i Landet vil kalde Køkken, 
idet der: ingen andre Steder findes 

Ildeled, og Maden skal allsaa ko-

ges  
Det mest pragtfulde i el engelsk 

Hjem er de ogsaa det smukke Ar.- 

nested. Sit dowu the lire and gel 

hot your leet (Sæt Dem ned ved 

[alen og fas varmet Fødderne!) 

har mange Gange lydt mig i Ket, 

riser jeg kom ind 1 Stuen I Mørk-

ningen for at fan en Passiar med 

Familiens Medlemmer. Og Eng-
lænderen forstair at bruge denne 

Mørkningstinte. 	Aeh, hvor jeg 

mange Gange lænker pari den og 

vilde ønske, vi trevle Danske kun-

de las laget os immun til :rm-

dan en Hviletirne i Mørkningen, 

Der er, som d.l engelske Ildsti 41 

er ligesern skabt NIT iisifilicloi. 

tælling. 	11, r sad vl sari rille i en 

Halvkreds out Ilden og eau ind I 

dens luende, kriblende, glødende 

rig svagt hendøende Flammer -

der var unger for alle Sindssiem-

nineer, noget til rigtig at give 

Foilsellingen 1.1v. Og gamle Forbeo 

kunde fortælle. Han var Maler og 

havde fra sin Ungdom hult  med 
KIrkeartn jde ar gøre klub om t 

[.åndet, Jeg selv murre jr °grin 

Fortælle — særlig, hvad jeg kunde 

fortælle om vor earn:e Gudelære 

og um Vieingertmene. 

Iler som alle andre Steder var 

Mor den randende I Huset. Irke 

saadan at I-eslaa, at hue var „Ras-

mus". Der var til hi. igle, alle  HI-
stoner blev f Mali,  og  hun var 

tejennrre  I sit Fædrelands Historie 

som kun de feerresste. Hun sagde 

mange Gange Lui mig: ,Lad os 

sen høre lidt mere om ham den 

stærke med Hammeren!' Ja, hvor 

var jeg mange Gange ked at, at 

jeg ikke var bedre hjemme i vor 

°hids Historie. Det var jo netop 

til disse Egne at England, at vore 

Vikingetog gik — derom har de 

saa mange Minder, Ikke mindst i 

deres Landsbynavne, som er helt 

danske en Masse af dem. 

I Køkkenet, som jo ikke pas 

dansk er Køkken, bliver alt tilbe-

redt, som skal ind ril Ilden -

Brødet æltet og slaaet op, Ked og 

Fisk gjort i Stand og Grøntsager 

vasker og skruet ud, og derinde 

vaskes ogsaa Klæder, hvis det er 

for daarligt Vejr at sten udenfor. 

Under Loftet hænger en halv Side 

Flæsk indsyet i et hvidt Klæde — 

saadan hengemmer de deres slag-

tede Gris. 

Under alle Tagrender stiar Tøn-

der til at opsamle Vand til Tøj-

vask. Englænderne rynker slemt 

paa Næsen, niar jeg fortæller dem, 

ar til delte Brug anvender vi som-

ene Slags Vand, som vi bruger 

til Mad. „Saa fair I det ikke rent', 

siger For bes. 

Da jeg var første Gang i dette 

Hus, reol jeg næsten Ikke, der 

var Tændstikker i Byen. Hvis Il-

den gik ud, hvad der vel kunde 

hænde, marine de i Byen at Isene 

lid, akkurat som vi her maatfe for 

'200 Aar siden. Over Ildstedet stod 

en Morter med Fnlubus; en mis-

dan rimene jo til, user Piben l 

Mørkningstimen kom frem. Skulde 

der ryges pare andre Tider — en 

ledig Søndagslime eller saa — ja 

saa marine det kunde kun ske i 

det Rum, hvor Malersagerne blev 

opbevaret. e telin Moder Ilder ikke 

den megen Røg 1' sagde den 32- 

aarige Robert. Jeg tror ikke, al han 

nogensinde har erigt en Løgn, 

,Dat vild. bedreve min Moder 
meget, hvil' hun ekulds erfare sligt', 

sagde han, „Der betaler sig ikke 



at lyve« var almindelig Tankegang 

og Tale der. 

,Hjælp dig selv' er et herligt 

Drd, 'om burde have sin Plads I 
mange andre Forhold Verden over, 

men, som udtalt ved et seiteekker 

engelsk Bore at en hygeelig og 

net Husmoder gør sart godt og 

'retter sig saaledes fast, at man 

first aldrig glemmer det — Hjælp 

Sig selv, — Ja, saa er der rugen 

Byrden om citer Noden til at spise 
mere af det eller del. Ali, hvad 

Jer slaar paa Bordel, er det Me- 

iriall mart nyde af, man 

skal bare bede sin Nabo række 

sig det, hvis man ikke selv kan 

rune det, El stille Ben ril Gud 

ler og efter Maaltidet var etl den 

,Tak for Mad", der b e. titu gt, ug 
de smilte alle ed snig I degi første 

Tid, jeg var der, nar,' jeg efier 

Maaltid tog Husinudelee t Heatet 

og sagde Tak, roen &ler nogen 

Tids Forløb gjorde de det alle og 

kunde godt huske at gøre det i 

1913, da vi var deT. 

Søndagen er en stille Dag i Eng-

land. Det er almindeligt, at alt 

Arbejde standser Lørdag Middag 

og Lørdag Eftermiddag benyttes 

da til alt, som vi her bruger Søn-

dagen til; men all skal slutte se-

nest Lørdag Aben Kl. 11, for at 

der kan være Ro, nuar Søndagen 

Kl. 12 Nat begynder. 

„Hvad er del, du synger, Mr. 

Jenaen?• har mange Gange i den 

første Tid lydt op til mig, naar 

jeg en Søndag Morgen nabnede 

mit Vindu og blandeie min Rest 

med de vingede Salige:e derude 

i den fri Natur. 

„Det er Triers Sangboje'l mast-

te jeg svare, og det kunde tillades, 

da det kun var kristelige Sange. 

Enhver anden Sang var forbudt i 

det Hus. Søndagen var helirset 

Herrens Pris og matte kun benyt-

tes som Hvile- og Kirkedag. 

Ja, det kneb svært med at fan 

Tilladelse til paa den Dag al gaa 

ud for „skels« (at tegne Billeder 

af Landskaber og Huse), hvad den 

ene at Pigerne var saa flink til; 

men vi fik dog Lov en enkelt 

Gang. 

Deres Gudsijenesle i Kirken er 

ogsaa vidt forskellig fra vor. Præst 

var der Jo; men han sagde ikke 

meget og læste delte lidet op Ira 

en Bog. 

En Mand blev hvert Aar udvalgt 

til at læse i Kirken — dengang 

var del Robert Forbes, Sønnen 

det Hus, hvor jeg boede, og hen 

gjorde det pænt og stille; — man 

kunde se, at han var dybt grebet 

af, hvad han læste. 	 • 

Saa sang Præsten el Par Linier, • 

og hele Menigheden svarede. San 

knælede vi alle i stille Bøn uden 

Ledsagelse fra nogen. Et ganske 

lille Stueorgel ledsagede Sangen. 

Det hele slaar for mig som et 

ganske stille Samvær med Gud og 

Menighed. Jo, del var godt. Jeg 

Lene,es somme Tider, naar jeg 
_ 	- 1 _ sidder I Kirken nerneemme, eller 

en saadan Stilhed. Englænderne 

tror paa en gud, som kan høre 

selv del svageste Suk fra en for-

pint Menneskesjal. Vi tror, der 

skal noget roere til — derfor buld-

rer og braser vi i Kliken. 

Alt i Naturen synes at være ind-

forstaaet med denne store Søn-

dagsfred. Selv de smaa vilde Ka-

niner som der var i Tusindvis af 

Kratskovene, var saa tamme om 

Søndagen, at vi næsten kunde 
jao  Lov  al stryge dem hen ad 

Ryggen. 

Bonden, der blev 

Forsvarsminister. 

Den 1. Juli fylder the. Forsvars-

minister, Gaarerejer Søren Bumsen 

50 Aar. Bramsen fødtes I Nørre 

Farup ved R‘be, 	or Faderen var 

Gaardejer. Efter at 113, e laget 

Præleninæreksemen i 1891 var han a 

paa Dalum Landbrugsskole og paa 

Askov Højskole i et Par Perioder 

og overtog derefter Fredreneganr- ' 

den i 1903. Tre fur dier valgtes 

han til Sogneraadsformand og stil-

lede sig som Venstremand til Folke-

tinget I Ribe. Han valgtes dog 

først ved Suppleringsvalget Aaret 

cher, og siden da er han bleven 

genvalgt her. Søren l3rorsen fik  l• 

straks en smuk Karriere som Po-

litiker, kom ind i Partiets Besty- : 

relse, blev:Medlem: at Med1cinal-

kommissionen og Folketingets Fi-  I  
nensudvale, og 	11122 gjorde hun 

det usædvanlige Spring ind i Mi-

nisteriel Neergaard som Forsvars-

Aar minister. Han udgik forrige 

sammen med Ministeriel. 

Fra fjerne Lande. 

Den gerrige Bonde. 

Kinesisk Æventyr, fortalt af 

Chr. Stub-Jergensen. 

Der var en Gang en Bonde, som 

kørte til Torvet med Pærer. Pærer-

ne var modne og duftede, rig hen 

heabede at las dem godt betalt. 

NM Vejen mødte han en Tigger-

munk ined te/reven Hue og lase-

de Klæder: han kom hen og had 

Bonden om en Pære. Bonden bad 

ham pakke sig, men Munken blev 

staaende. Da blev Bonden vred og 

beeynclie at skælde ham ud. Men 

Munken svarede ham ble': „Du 

har mange Hundrede Pærer ,paa 

din Vogn. Jeg beder dig kun om 

een. Det vil ikke gøre dig synder-

lig fattigere. — Hvad bliver du 

vred for? 

Imidlertid havde der samlet sig 

nogle Folk emkring dem, og de 

sagde til Bander, et han skulde 

give Munken en af de ringeste Pæ-

rer og lade ham gas med den. 

Men Bonden vilde s'et ikke give 

ham nogen. Da var der en Flannel- 
værk er sum ikke  synars 	. 

J 

den Lam,; han købte en Pære af 

Bonden og gav Munken den. 

Han lakkede mange Gange og 

sagde: „Vi, der - her e endt Verden 

Ryggen, har ikke Lov til at være 

gerrige. Jeg har dejlige Pærer isg 

indbyder jer alle til al spise ined!" 

En af Mængden spurgte: •Naar 

du selv har Pærer, "hvorfor spiser 

du saa ikke af dine egne" Tig-

geren se arecle: ,Jeg man først ha-

ve en Kærne at plastte.' 

Defekte t 4yndie han med hej-

lydl Smasker at spise Pæren. Da 

han havde spist den log han en 

Kærne Ira den, gravede el Hul i 

leden, et Par Tommer dybt, lag-

de Kærnen deri og dækkede den 

med Jord. Dereaa bad han de om-

stimlende om at skaffe sig varmt 

Vand til at vande med. Et Par 

Nysgerrige skaffede ham, head 

han fortanele, og han hældte det 

ud paa Jorden. 
Mange øjne var fæstede pan 

det Sted, hvor han havde plantet 

Kærnen. Snart brød en Kamplante 

frem af Jorden. Den skød i Vejret 
og var i Løbet al et Øjeblik for-

vandlet til et Træ. Grene og Løv 

voksede ud. Det blomstrede og 

straks efter var Frugten moden: 

store, duftende Pærer hang I tælle 

Klynger part Grenene. Tiggermun-

ken klavrede op i Træet og delte 

omkring til højre og e enstre, og 

paa et Øjeblik var Træet tomt. Da 

tog lian en Hakke og huegede 

del om, du t var et øjebliks Artej-

de at faa det fælder, 531 tog han 

der paa Skaldoer] 1 g gik roligt 

videre. 

Da Munketl gjorde sine Trold• 

dornskunster, havde Bonden blan-

det sig med den øvrige Mængde 

og med stive Øjne været Tilskuer 

til der sælsomme,i der gik for sig, 

Idet han hell glemte, at han skulde 

til Torvet med Pærer. Da:Tiggeren 

var borte, vendte han sig aller til 

sin Vogn, men saa til sin Gru, at 

alle hans Pærer var borte. Da gik 

det op for ham, at det var dem, 

Munken havde delt ud al. Da han 

sne Lejere til, opeagede han, at 

neme Vognslangen var burre. Mira 

kunde tydeligt se, at den nylig var 

hugget af. Han blev meget vred 
og styrtede  saa  hurtigt hall kunde 

efter Munken. Da han drejede om 

et Hjørne, fandt han det marg• 

hende Stykke at Vognstangen ved 

roden of Byt/linene Da gik det 

op for harm at det omhuggede 

Pæretræ havde været hans Vogn-

stang. Tiggermunken ;saa han al-

drig mere. Men hele Toreel lo ad 

den gerrige Bonde. 

Juli-Nikanen 
—o— 

Nu araer du paa Sommerens 
Hvælving igen, 

de Ensommes Trøster, 
de Elskendes Vent. 

Syrenernes Skygger lege 
paa meaetskinshvide Veje. 

Nu stir. er du frem 
bag en skinnende Sky, 

da møder vi 
henrundne Somre penny. 

De Minder der Ikke. vil flygte, 
ser vi I Skær fra dut Lygte. 

Og Timer gear Lem, 
som I Glemselen sank, 

som du gaar af Skyen 
evindelig hink. -

Atter beskinner din Kærte 
cl bankende syttenaars Hjærle. 

Du spejler vor Fryd 
og du spe j'er vor Nød. 

Da Skin er en Genglans 
af Hjærteines Glød, 

de Hjærle', der aldrig iingætter 
Urigdommens,ensomme Nætter. 

Chr filtreb-Jorgensen 

Svigermor kommer ! 

Svigt orme' kommer 'til Allinge 

og filmes I Biografen Lørdag og 

Søndag. Svigermor kommer fra 

Ll. S. A, og har vakt vrid Jubel 

pren sin Town:: eeneein Storstæ-

dernes Krempe•Brografer, og utal-

liee har let sig en Pukkel til en-

der den 5 Akters uafbrudte Leiter-

Sul ces! Der er Flere Elegance, 

Humør og Kærlighed I denne ame-

rikanske Kæmpefilm, der er noget 

for sig selv, ringet saa forrykt, ko-

misk og (nemet grinagtigt, ret en 

Beskrivelse er umulig. Svigeonor, 

skal ses; merl kun af dr in. de, har 

deres Lunger i Orden; Ile vi ga-

ranterer ikke for en Latterkrampes 

ubehagelige Følger. 
Reporter. 

Drænrør 
Røde, godt brandte Ret hases 

altid paa Lager 

Teglvierk. 

R 
Svineavlsforening 

afholder ordinær  Generalfor. 
samling Torsdag den 9. Juli, 
Efeu. Kl. 6 pae R,, Alholdshotel. 

Dagsorden; Regnskabet frem-
lægges til Godkendelse. 

Valg af el Bestyrelsesmedlem, 
sum aber Tur sfgaar. 

Tilbud paa Opstaldning af For-
enirigens 0, tie modtages. 

Bestyrelsen. 

Førstkommende Tirsdag lian f.iiis 
f riskbrændt Kalk. 

Allinge-Sandvig. 

SYGEKASSE 
Meelenimeine uran indbetale re-

s'ereede Mediemsbidreg for Januar 
og April Kvartaler inden i5de 
Juli d. A.,  hvis de vil bevare 
deres Medlemsret I Kassen. 

Bestyrelsen. 

•11~11 O••••••••• • 

2iografen. 
Lorting den 4. Juli Kl. 

og 

Søndag den 5. Juli Kl. 7 og 8,30 

Harold Lloyds nyeste  Lafter- 

Sukccs ;  

kommer!.  
Det er denne Skuespillere mest 
underholdende, morsomste og 

spændende Storfilm, som har halt 
en mægtig Sukces, og som har 
fyldt Biogralmatrene med en uaf-
brudt Latter. 

J k_  Husk de forandrede 
Spilletider. 

•••••••••9111.911111
•  

9koltiplion! 
Sidste Nyheder fra Skala 

og Tivoli er hjemkommet. 

Eneforhandling af Polyphon-

Apparater og Plader for Al-

linge-Sandvig. 

E. Abrahamsen. 
Tit. Sandvig 55. 

Syning udføres. 
Anna Empersen, 

Ztatibarb 
Cirtifhittbørtnrit 

13rifen paa N)oftbilibe:: 
garn al: prima [(mat= 
ra!tfenbe Moatitet er nu 
mejet 	oa bet tit:: 
male at robe filareft. 
sMiiitge Muloitiak ug 

$rohnitfurretning. 

Rt• 
Godifingsforenhig 
Bestillii:ker la, K unitgodning 
til Ellerarner modiages i Rø Brugs-

forening indtil den 10. ds. 

Bestyrelsen, 

Min Ejendom 
paa CA.  10 Tdr. Lind med nye 

Bygninger er til Salg straks. 

Bladets Kontor (undser. 

Olsker 4Higskretis 
Fra 2.t. Juni modlatter Medlem. 

niernes Æg pen Dalegaard  !reer 

Mandag. Tirsdag og  Onsdag. 

Der bliver udbetal' 10 0,e pr. kg 
over D. A. eE.s Notering. Nye 
Medlemmer optages ved Henten-
delse til Bestyrelsesmedlemmerne 

Konrad Nielsen, Østervang, 1. An-
dersen, Dategsard, P. Frigaard, 
Kirkebogsard. Emanuel Madsen, 
13. Sg. Pc. og Hans Chr. Hansen, 

Skovvang. 

Apparater og Tilbehør er 

hjemkomne og demonstreres 

riden Købetvang. 

Sandvig Boghandel. 
E. Abrahamsen. 

ilt. 55. 

Curisljnosto o MsdPre 
—o— 

Søndag den 5. Juli 

Allinge Kirke Kl. lit. 

Ols Klike Ku. 8. 

Melodist-Menighedea („Belesde«). 

Søndag Gudstjeneste Kl. -I Ehni. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Sommer. 
-0- 

I Ly af de dryssende Hyldebuske 
vi mølles dengang — 

an, kan du huske 
den hvide Støvregn og Bladeauset, 
den Blomsieisne, 

der laa spredt paa Gruset -
Guldsmede hasteu' forbi os, Inger, 
som Aeroplag er paa klase Vinger, 
og Blomster %lide forgæves skjule 

de tilaa og gule 
smaa Sonunedugle. 

O Lysihuskrogen 
med Vildvinsflettet, 

hvor Sti aaler lo 
gennem Blade-Nreltell 

Forundret saa el paa Bordets Tavle, 
smart sære Lys-Olme habile kravle 
men Blade vugged' 

i Sommervinden 
— og Haaret ring,ea' 

dig blidt om Kulden. 
Endnu jeg mærker 

at Hjærtet banker 
i glade Tanker 
bag Vildvinsranker. 

Og husker du disse lyse, lune 
og skurnengselærtede 

Aftners brune 
og bløde Farver ? - 

og Grresstraa-Vuggen 
— og sorte Snegle, 

aorn gled i Dugten 
— og Himlen user os 

gule som Silke 
— Iii,,enitrs Summen 

°1  hvis Kalke hars113gE31"1" etstilke, 
for Natpen lukket 

og blidt og dugget 
til Hvile e ugget. 

Ae, luger, nu er en Sommer inde, 
men d,k  jeg møder dog in e ensinde. 
Alene skal jeg se Lyset krybe 
som sære 0; nire - 

og Aftnens dybe 
og brune Skygeee 

Og smaa insekter, 
50111 oven svære er, 

soul ogsaa smægter, 
skal brumme tyst, 

s Blanklekker rinker, 

tir Ly e  som kongen 
scener gr. {nier --I 

Chr Stub-Jergensen. 

Kalkbrænderiet 
ved Allinge. 91zolttphont 



En 6-7 pers. Bil 

udli jes 	 Tit. Rats, 75. 
Smed 1logensen. 

Kommuneskatten  før I. Hak-
aar 1925-26 bedes aldbeialr UI 
SkatieopkiLel,erne Andelseo, Da e. 
gasid (Por Beboerne øst og nord 
for Banelinien Hans M. Benisen, 
Tejn. 

Sogneraadet. 

Jordbær sælges 
Fetich, Egel und. 

Til Kitinens n. 54. 

Tilbud paa Fornyelse af Taget 
pair Tea-: SkOle, ai udføre i Søm-
men,  sien, s9::skes. Man bedes ben-
ve pd.,- .44 III Fisket  I Jans M. Brut 
sen, T,13, 

Mogneraadet. 

Olsker 

Sanhig Testue 
,,Den Fru We2che 

smukt beliggende Ejendorn r Sand• 
s,:g med dinerende stor Ha% e, Ka• 

gebagen, Ilivernar og Serwee er 
til Salg 	Henvendelse til mig. 

SmidvIg Testue etableredes i 
Somikeien 1921 ug er .låtrkt be-
søgt i Turist-Siesoodd.-11. 

Sagfører Fr. Pihl. 

Olsker 
Husmandsforeng. 

111ludlingt til fistlandet 
Tirsdag; r.eu 14. d. Kl. 10 For- 
", 	 leime 

b. ■. en d B =L reltieu clier hol 
Firinanden seer sr del' ID ds. 

N11. 	Ftbren4n,.. ens Kattollel- 
vrajse b( de. sn.ueti trtiliK1 bestilt 
bits Formfthden. 

Bestyrelsen. 

Bilkørsel 
besørges med  Lamtbil og 9-7 
Personers BH. 

Tlf. Allinge 91 y. 
Henry Hamre.  

 

Yinbherq 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. s Tlf. 93. 

 

Pianoer,  dielir 
Violiner. 

Chr. Trensen Holm. Allinge. 

Drik 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Carlsberg 
Bryggerierne 

Ei 7 6-8 Perroners B  
rodlhjes 
rra 1. Juli. 

V. Hanøen, 
Ei'ø,liegaard Olsker. Tit. Re 57. 

Olsker 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

Victor Ylanck, Allinge. 
IIIMINZI11~111~11111 

,IRCIYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FIINFATE DAPit4k FABRIKAT 

r- 

gitie  4.11ixiorb «"orne, 
raiiire ~leer, 	 kwitriber eg 

&bomme fallit ale nubre 81W prima gieb,  
tilder icetge tit meget billig 	i 

Nordlandets Handelshus. 

Ztaitbarb inItbivaepnrn 
i ftore 9Zogler, efftra prima Rbal , !ober 400 ni 
pr. fg. 	prima bo. feber  330  in. 
tegge sorter er paa tager. 
t)horfor »i tan firelge ()Uligt. Jeftiftiitfier tro. 
tere. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Aalborg Cement 
Malierche Mø= tig ChincfrIPher 

'3(-elge' billig fra Vager. 	stor rabat ueb 
fontent P'øb. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Portland Cement 
tilbnbe,.3 fra 2ager tit biflicifte 

Stofoniof- efs `..?robtiffiforreitii 

Al Reparation og Vedligeholdelse 
al Paptagene - lige rne!2,et hvilken Slags Pap - bør ske med 

llgrillifig & BjffIgis 
hvoraf vi har stort Lager hjemme i Halvtønder, Kvartionder 
og nye Dunke, som følger gratis med ved Handelen. 

Til alt ru Træværk - udvendig Brug - anbefales samme 

Trænol-Pilaling, rød eller gul. 

Nordlandets Handelshus 

etrishets 
export 
ØI 

slanke fiasker 
/77 GU/d-E/k. 

9iyc9er eL 
fe-  s ideeM 

93 Ord. 

Hof-Pilsner 
ø 

6 
S>,s, 

Ofre  

c 

oc  

kud tid 

is p«. Cuperfofat og 37 p(t. Ral' 
eftiflinger paa @obiting til Mteraareuering 

bebe »enligt inbgivet jitareft. Z4i teuerer tit 
bitligfte Q.")ag(:,pri. 

%lange !kolonial= ug fflropurtforretning. 

Xeb Xerrelingeri i 
2iagcmin du ̀.)d fordsadsalg 

Den bedste Vare! 
Det største Udvalg! 
Den billigste Prim! 

Største Udvalg i kulørt Manchetlinned i moderne 
Mønstre og prima Stoffer fra 6,35 —13,50 

Hvide Piqueskjorter med 2 bløde Flipper 
sidste Nyhed 13,50 

Hvide Kjoleskjorter, stribet Pique 	 12,00 
Hvide Natskjorter med kulørt Bort 	 9,75 
Hvide Dowlasskjorter fra 	 4,20 

do 	ekstra god Kvalitet 	7,10 
Hvide Tennisskjorter af prima Panamastof 12,00 
Hvide Satinsjakker, alm. Facon 	 8,40 

do. Benklæder 	 7,15 
do. Jakker, Tjenerfacon 	9,00 

Gule Nankins Jakker 	 8,20 
do, 	Benklæder 	 7,40 

Mægtigt Udvalg I Sokker,  hvide sorte. 
ensfarvede kulerne og i mederne tærntele og strib. 
Dessins, Uld, Bomuld og Silke. 
Kulørte tærnede Sokker fra 98 øre til 6 50. 

do. ensfarvede, alle Farver, fra 85-325 øre. 
Heluldne Sportsstrømper, enstarv, og mell. fra 485-600 
Pyjamas al prima Flonel fra 13,50 
Største Udvalg I sorte og kulørte Hindeslipm fra 150-.700 
Sorte. hvide ug kulørte 1Rutterfly 
Hvide P;que.Bulle Ily fra 1 Kr. 
Mange smr:kke Dessins i hæklede Ilindeslips Ira 60 140 
Alt f Straahatte, engelsk Facon 4- 5 - 6 Kr. 
Panamahatte fra 12 Kr. Samme FL.cm i Bast 275, 
Straahatte Ira sidste Sæson udsælges fur halv Pi.s. 
Bløde Filthatte. alle Farver og r modene Fr.cins 

fra 4,50 -12 Kr. 
Hvide Lærredshatte 2,35, Hvide  Autohuer 5 Kr. 
Løse Hue-0.enræk 175. 
Nyesle F.c,rrier I  Sportsfruer fra 220 550. 
Sorte Lastingshuer  325. 
Livremme i Ruskind, Læder og Gummi fra 190-400. 
Seler lia I K!. Sommersele  (usynlig Set.) 2 Kr. 

Irfwshe Sele (Olyol) 3-85 
Mange F. toner i  Flipper,  bløde hvide FrippLr fra 50 Ø 
Hanehetknapper Ira 20 Ø.e pr. Par. 

Kulørt MtceJtmaertøj pr. Siet 10 Kr. 
Ali i Arbejdstøj. Overalls, Kedeldragter, Benklæder. 
Flonels-, Zephyr- ug Khalciskjorter, Maskintøj, 

Hvide R tvdclugsbenitiøeder m. 

Tjære, Taglak, Kultjære, 
Finsk Tjære, Carbolinium.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

.k.PN,NG11AS/ixt 
INTOR 	ArOIX'S) 
Mocrtw 3umbers 

i (tort 
Stribede og ensfarvede Silkejumbers 

	
Ira 9,75 

Mønstrede Silkefoulard med korte Ærmer 
	 18,85 

do. 	 med halvlange Ærmer 
	

27,75 
Silketrikoline i Kasaquefacon 

	 35,00 
Uldcrepe-Marocain 	do. 	 18,85 
Bomuldsmousseline, smukke Monstre 

	
8,00 

Uldmousseline, prima fransk Kvalitet 
	

13,00 

Fikse uldne strikkede med korte Ærmer 
	

8,00 

do. 	med halvlange Ærmer 	9,00 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plsock. 

!Renligt og billigt StimitterbueOfel 
er 	riiiifitWbviretteit F,-;s(je". gh) Vabititig friire 

, Zarer. storl' og fillas •Beltillinger ef3pebere,:3. 

Nordlandets Handelshus. 



Køkkenudstyr. 
Gryder, Stegepander, Kasseroller. Kander 

i Emalje og Alltiminium. 

Rulonial. & 3rubuftforretitiug. 

Et lille Parti Frott 
sælges saa længe Forraad haves for kun 2 Kr. pr. m. 

2-torlanbet' f?anbisinis 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg 

Billige Priser. - Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

 

De bedste Kvaliteter i Arbejdstøj, 

 

Køreplan. 
Rø nne-Alling e 

Jernbane. 
Gyldig 31. Maj til 15. September 

Søgnedag e. 

ltionne-t4••dvig 

Rønne H. 8,00 12,50 4,10  7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,10 4,27 7,32 9.47 
Klemens 8,30 1,27 4,40 7,45 9,59 
Re 	8.46 1.43 4,56 8,01 10. 13 
Hundei1818.54 1.51 5,04 8 10 10.21 
Tejn 	9,00 2,00 5,10 8,16 10,27 
Allinge 9,12 2.12 5 22 8,27 10,37 
Sandvig 9,20 2,20 5 30 8.35 10,45 

erbri.r. ,4 
* 

Sandvig* 7 25 9,C5 1,12 5,15 8.20 
Allinge 	7,31 9,13 119  5,23 8,28 
Tein 	_ 7,39 9,22 1,28 5.32 8,37 
Hunriedal 7,44 9,26 1,32 5,37 8,41 
Ro 	7 54 9.38 1,44 5,49 8,53 
Klemens 8,08 9.53 2,00 6,05 9,08 
Nyker 	8,18 10,05 2,10 6,15 9,20 
Rønne H. 8,37 10.25 2,30 6,35 9.40 
') !aber kun Mandag oe Thrsdag. 

Ira 29. Juni til 31. August. 
t) holer ikke'Mandag og Torsdag. 

fra 29. Juni til 31. August. 

Sun- og Helligdaze, 
lkhon e-P.Lre,n d Ibt 

ROSALT 

Kyllinzefoderet ,,Bornholl -nr4 

er det allerbedste og sælges til billigste Pris 

minge  goioniat% og %Vrobuftforrettling 

tilbydes fra Lager 

tatltjle P'0(011lak Og s43robitrtf orrefiting 

Rønne H. 	8,00 12,50 9,10 7,15 
Ny ker 
	

8,16 	,06 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 	,18 9,38 7,43 
Rø 
	

8,43 ,33 4,53 7,58 
Humledal 8.51 .41 5,01 8,06 
Tein 
	

8,57 ,97 5,07 8,12 
Allinge 
	

5,17 8,22 
Sandvig 
	

9,15 2,05 5,25 8,30 

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

C:fronvancl.. 

Apoilinaw. ) 

Erindringsliste 

Borgmealerkontoret 2-4 Mim. 
Dampskibsexpaditionan, sarien ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Biterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

DistrikIslregen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen: Søgnedage Ira 5-9 Eftm. 
Udlaan Mandag og Fredag 7-8, 

samt Tirsdag d.4. 
Hjælpekassen: Worm..  Arb.Wald. Larsen 

Kasserer SUL Klaus Svendsen, Sandv. 
Jernhsriest. er  aaben Inr Gods 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation do. 

sti 	
lfikl cr  oi4 2 -2- 4  I. hin.  

rindinåvien-Anizeiknit Onitellti; 
rostkontoret: Søgnedage 9-12 og 

5
Spåiskassen
Sognepræsten  

 peili Iial i  1 0ST-petras1r2deakg7sosgZe Sparekassen.

Fredag 

l 2a, --27--,  4 
Branddireklaren du. 

1..71:5411.1aire$, fol Livsforsikring ved Chr 
Olen. Messen Konturlid 1-4 Em 

Telegrafstationen 9-12 og 2 6 
Toldkamret 8- 12 Form. 2-5 F.tierni. 

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
. den Medhjælp, bor De snarest aver- 

. tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
■ 

der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hiem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende, En An-

' nonte her i Bladet vil derim saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ro ejærn 
forskellige Størrelser og Modeller købes billigst i 

?( fIfitge Sz olonia 1 op s]3robriftforretiiiitg. 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 
Storrelser baade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og Skjorter, Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

hork i Norilhordolms Ugeblad! 

- 	Veer 

£eboninte 

c.,  ?Artme.paniter 

51.1ttylle og ;)l igel` 

• bcbft og hiitigft 

Allinge Kolonial- ag Prorifillorrelniq 

..■11.1..111•11.■■■ 	  

Bornholms &part & landasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid 10-12 og 2-4. 
Renten ur Indskud er pat': 

3 Mitunedern Diodirrine 
Altnindolice Sporrktt4movilkaar 4 
rolle> 	 2 

Formortiolatowardellogen 	3,5 
hvortil Promele, hidtil 2,5 Ilet. 

r 

pct. p. n 

i 	 Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

I ”11.NKIER" Cacao kun I 1/8 kg Pakker 

. 	
FINESTE DANSK FABRIKAT 

. -  

Klemens Nlasfiinsnedkeri 
Tif. n. 13 - og Savværk - Tlf n 13. 

anbefaler havemøbler 	Flagstænger. 
Vaskemaskiner, god Korwrvkiien (utlid:inus gerne I Prnve): 
ToiruIler,  le:Le og p7.,k!slte. 	Klædeskabe 	Kommoder. 
Et Parte Senge fra 30 Kr. Keit.,  Sovevn.relses- og Spisesineinnniernvitt 

leveres med kun Fint, Er P. II Mt010  Ira 10.50 Kr. 
Itrandrstiger, Rygningstommer, Lægter, Ilrierld er ni ni. 

alt i bedste Forarbrjdning, 

L. Pihl, Klemensker. 

Traadvæv 
til indhegning af Honsegaarde o lign. haves paa Lager 
alle Dimensioner og sælges billigst i 

%Hinge Aoloninf,  ug 13ffiliffferretiting. 

Strømper. 
Sorte BomuldsstromperIra 85 Øre 
Svære Makostrømper 

Svære ribbede Strømper, meget stærke, 2 Kr .  

Florstrømper fra 2,35 

Svære danske Strømper 2,50 

ghwbfatibet£; kianbM{M 
• •119411••••••41411111••••••••••••149: 

BORNA MARGARINE  
• 

• 
• 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 
f• • 	 • 
••••••41•••••00111••••••••••••••04  

Kotøjer, 
Griner, Tøjrepæle, ',egner. Led, Es, Fjederbager, PatIe 

købes bedst og billigst 

olonial og 1;roblift[orretniliq. 

Alle Mennesiier, 
dom har tiel*. hvorledes 

Bornholms hoolibil Norprioe, 
frerctatilieb. behandles og opbevares, vil ganske uvil-
ka3rligt forlange dette højfine"Produkt til sine Moal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge.Sandvig melger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

1111111■1111111~11011111~~ 

.934gningsartikler. 
5,3rwbber, 13tailfer, 3:oiltuter, Cs:emetit, r:i..cig1)111), 

(Mtenerche Verror, 	røber og»iitetritn. 
Cementror. gom, €...."-friter ocl tifalte 

.-;)mitøler og 9. cjiag. 
agbiubiter og &>::talbuilibiter 

altbcfaIN tit bit( igfte Frifer. 

%Hinge litulonialz vgWuptiftfunttnhig. 


