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tionale Strenge og opfordre Dem
til at yde Deres Modvægt mod den

Stilleregn,
Solen er sunken, hvid og hed.
Nu falder en duftende
Stilleregn ned vander den tavse Gade
og Tarvets Lindelrie3blade.
Det bruser paa
Havnens sorte Spejl,
Det trommer paa
Skibenes spændte Sejl,
Det regner pie Kvieklyngen,
som sover deroppe pas Lyngen.
Det suser i timelang stille Fred.
Det pipler
Fortovets Orønsværbed,
og Pinde, Papir og Blade
eejler fra Gade til Gade,

Harald Bergated.
Dr%nmarkø mrtukkest beliggende Jern rInnentation.
nederdriegllg søsyg paa Turen fra,
Aarhus til Knebel!
Natteturen med de store, stabile
Rønne-Dampskibe er i ordentligt
— 0 —
Vejr Ingen Sag. Køjerne er herlige,
Chr. Stub-Jørgen!~
og man befinder sig tilnærmelsesskriveri ,Aarh. Amtiatid." vis sale godt som i sin Seng. De
østbornholmelte Dampere er lidt
Snart det halve Danmark har mindre, men fortræffelige og sønu besigt Frankrig, 'igen= det i dygtige Skibe. Turen varer længesin Tid „gjorde* Tyskland med re end Rønne-Turen, da Skibene
stærke Kroner I Tegnebogen. - anløber Byerne efter den kendte
Men hvem har set Bornholm ? - Remse: Hasle, Allinge, Gudhjem,
Selv gæve Globetrottere maa skam- Svaneke, Nexø (af gode Grunde
uddages Aakirkehy 1) — til Genfuldt krybe ind I sig selv, naar
man, efter at de har krammet de- gæld har man uforglemmelig Sejres Rejseeventyr ud, gør dem det lads tæt under den skenneate at
Danmarks »kønne Kyster.
Samvittighedsspørgsmsal: „Har De
Og endelig, hvis De er søsyg
været pas Bornholm?' Og de gør
Hvis De bliver herlig i Solskin
Ret i at være en Smule skamfulde;
og
Havblik og ikke tør nærme
for den, der kender Bornholm, er
det indlysende, at hvis de ikke Dem Havet i tre Skridts Afstand
har været der, hvad er der saa San findes er en fortræffelig, oven
I Købet overordentlig interessant
ved deres Berejsthed?
Den, der har været paa Born- Rute København—Malmø—Ystad
— Rønne, hvor Sørejsen er indholm, kan ikke blive træt if at
anbefale sine Medmennesker en skrænket til et Minimum al tie
Tur derover. Og da jeg er rel vel- Timer for den længste Tur, Og
kendt med denne ,Agitation' pas saa faer De oven i Købet det gamle
Tomandshaand, ved jeg præcis, danske Land Skanne i Tilgift, melhvilke tvende Indvendinger man lem det graa Malmø og del teglaltid faer stukket ud. — Lad mig rødt smilende Ysiad hele den somderfor fra første Færd fart taget merfrodige gyldne, grønne og blomstrende 3kaanske Slette,
Livet at dem begge:
Kortsigt, alt synes at være gjort
Allerførst Rejsen I Den er saa
lang, siges der, og ene besværlig, for at løse de Problemer, selve
og saa har man hørt noget om, Rejsen kan give.
Men saa den anden Indvending!
si Ham mervandet skulde være særlig farlig for Folk, der ikke er sø- Den lyder kort fortalt sultedes:
Ja, jeg kan nok tænke mig, at
stærke,
Rejsens Længde er let at doku- Bornholm er slorzfaael, og det kan
mentere. Den er temmelig nøjag- jo zelvfedgelig være meget interestig dobbelt saa lang som Rejsen sandt med de Klipper. Men bliver
fra Aarhus til København, nemlig det ikke lidt trættende, naar man
for det første en Nats Rejse til skal være der mere end et Par
Hovedstaden og for det andet en Dage ? Husk paa, vi vil kolde
Nels Rejse fra København til Røn- Sommerferie, vi vil helst køre lidt
ne, Og Sørejsen ill Bornholm er paa Cykle og I Bil, og vil ogsaa
ikke værre end Kaltegalsturen. — gerne hade; lidt Sandstrand var
S, aar man sig ikke godt med Nep- rart nok I Stedet for de evindelige
tun og Vejrguderne, kan men kom- Klipper.
Til dem, der siger saadan, svame til et ofre samvel i Kattegat
um; I Østersisen. Jeg er selv næp- rer jeg: Rejs derover — og rejs
pe mere end jævnt søstærk, men hellere i Dag end i Morgen. Thi
jeg har som voksen klaret alle det er den største MIsforstaaelse,
mine Bornholmerture med Glans, at Bornholm skulde være en stor,
hvorimod jeg med Skam maa Ind- nøgen Sten. Men forfærdes i det
rømme, al jeg engang har varet hele taget over de Anskuelser, man
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her I de vestlige Egne har dannet
sig om Bornholm. Alene om Øens
Beliggenhed hersker der meget
delte Meninger. Fra Skoletiden er
man vant til at have det liggende
I en Firkant for sig selv et Sted
oppe i Svrrig i Selskab med Færøerne, Island og Grønland. Og
adskillige lænker Ikke paa, at Bornholm er Danmarks fjerde største
Ø, større end Falster. Og indenfor sine tyve Kvadralmile rummer
den større 'Afveksling end nogen
anden dansk Landsdel, Jylland
iberegnet. — Hvad man finder i
vel at mærdel øvrige Danmark
ke at Natur — finder man oase*
paft Bornholm, one end I mindre
Maalestok : Skov, Agerland, Hede,
Klitter — ja endog en lille Kridtklint. Thl vel er Bornholm en
Klippeø, de to Tredjedele al Øens
Undergrund er deri faste Granit,
men ogsaa den tredie Trediedef
rummer sine afvekslende Skønheder, ikke blot et Ekseerpt af Danmarks Natur, men af Skandinaviens: her finder vi smiledes de mærkelige Aser, der har gravet deres
Leje dybt i Skifergrunden, med
stejle, sorte Skrænter, dækket af
en tropisk yppig Vegetation, og
bortset fra den tredie Tredjedel, er
Klippelandet i sig selv endnu mere
rigt i sine Nuancer. Del meste af
Klippelandet dækkes af Sand- og
Lerlag og Muld fra Jordens yngste
Aldre. Som Øens Rygrad hæver
sig den stenede Højlyng med Heder og Smaaskove, der I Sensommeren stiar 1 sin fulde Pragt. Og
nærmere Kysten findes el frugtbart
Bælte af dyrket Jord; hist og her
eaar dog Granitundergrunden ring
sart nær Overfladen, al Sæden tynder og gulner længe ler Høsten.
Men enelogsaa selve de nøgne
Klipper er overordentlig frodige.
Hver Rift og Fure, hvor Regnvandet har fartet aflæsset tyndt Lag
Muld, blomstrer, naar Sommeren
liommer til Øen. Sommeren kom•
mer lidt senere; Klipperne er læn
gere om at lage mod Solvarmen,
men til Gengæld holder de længere paa den. Det skønne bornholmske Etteraar kan fuldt ud mente
sig med Sommeren, og det kan

anbefales den Rejsende, der selv
raider tor Tidspunktet for sin Ferie, at gøre sit Besøg pen Bornholm i August og September.
Og Badestrand — ogsaa I denne Henseende tør Bornholm meget vel vove at stille sig ved Siden af Danmarks mest yndede Ferieopholdssteder. Man maa blot
huske pas at udvise den yderste
Grad af Forsigtighed ved Badning
og holde sig alle Baderegler strengt
efterrettelig, Østersøens Vand er
nemlig mindre salt end de andre
danske Haves og som Følge deraf lidt vanskeligere al svømme I.
Denne Omstændighed er sagtens
Skyld I, at de fleste Bornholmere
er fortrinlige Svømmere, men den
frister ogsaa Badende, der er ukendte med de lokale Forhold til at være altfor dristige. — Fortrinlig Sandstrand findes i forskellige Af de smaa
Bugter, der ligger mellem Klippenæssene; engang imellem sker det,
at en Storm flytter Sandet hen I
en anden Bugt, saa man ved aldrig, hvor man har Badestranden,
men er den ikke det ene Sted, saa
er den i alle Tilfælde et andet Sted
Ikke langt derfra. Og har man lært
Stranden et kende, vil man foretrække at bade fra en flad Klippehelle, hvor man kan gin lige ud
par) dybt Vand I Stedet for, som
ved Vesterhavet, at maattc vade en
halv Mil til Ses, fer man kan komme til at dukke sig,
For Cykler og Biler finder man
fortræffelige nye Veje paa Øen; de
er ogsaa taget i Brug efter nogles
Mening stserkere end godt er. For
den, der har kendt Bornholm I den
ganske rolige Tid, betyder den megen Færdsel snarest et Minus men man maa jo pas den anden
Side glæde sig over, at ens Medmennesker har fundet herover, selv
om deres Biler ikke Rind lugter lige godt.
Dette skulde i nogen Grad have
taget Brodden af de gængse Indvendinger mod en Bornholmstur.
De duer altsøs ikke som Undskyldning for nt opgive Ferierejsen derover i Sommer. Og jeg kunde nævne adskillige Ting, der taler for
Turen. Jeg kunde slim paa de na-

truende Fortyskning — der dog er
adskilligt laaieligere end man fra
vlase Sider har viftet hævde; der
findes selvfølgelig brodne Kar I
alk Lande, men i det store og
hele har Tyskerne været glade og
elskværdige Gæster, Vigtigere er
det, at De kommer, medens der
endnu er lidt tilbage al den gamle bornholmske Kultur og det i vestdanske Øren temmelig besynderlige Sprog, der endnu kun tales
efor/slettet I Omegnen af Gudhjem
og Svaneke, Thi Bornholm er Ikke Natur alene; ogsaa i Folkelivet
har Øen sin egen Tone, der i enkelte Tidsaldre har klinget med i
Danmarks Historie. — Fra disse
Tider finder man endnu stolle Minder pas Bornholm.
En Sommer pas Bornholm vil
kunne give Dem Badeliv og Hoteldans I lige Mon med en Ferie
hvor som helsti Landet. Men Bornholmsturen skulde jo helst ikke give Dem del alene. Først og fremmest vil Øens Natur tale til den,
hvis Sind er opladt for den. Og
Natur og Folkeliv i Forening vil
gøre Rejsen til en ligefrem Udenlandsrejse indenfor Landets Grænser. Nye og fremmede Indtryk vil
fylde Sindet.
Og alligevel: den sidst. Tone,
De vil mindes fra Deres Sommerophold paa Bornholm, er Hjemlighedens Tone. De vil befinde Dem
vel og stadig føle, at De er i Danmark — og at De er velkommen.
Og jeg kan med Sikkerhed forudsige Dem, hvad Doras sidste Ord
bliver, naar Damperen med Dem
om Bord atter lægger ud fra en
af de bornholmske Havne. Jeg har
I Agrenes Løb hørt Tusinder at danske Turister gentage de Ord:
— Farvel! Og pas Gensyn!

Sommer.
Du danske Sommer, jeg elsker dig,
skønt du saa ofte har sveget mig.
Snart kolde Farver i Sky og Vand,
snart nøgne Piger
ved hver en Strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker,
hver Gang du ler.
Nier dine Bølger
mod Bredden gik,
beruset bies som Gudindens Blik,
en Ungdom jubled din Lovsang ud,
kun klædt 1 Solskin og brunet Hud.
Ned, ned, ned
til Daab i Glemsel og Evighed.
Og naar du strakte
med zaben1 Sind
de lyse Nætter I Himlen ind,
imens del dulted af Hyld og Hø,
vi bad;
Lad Drømmen dog aldrig del
Ak, ak, ski
hvori Hjerte 3r/tilmed
af Tro og Tak.

Thøger Learørsis.
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Da Christian den Fjerdas Datter
ægtede Korfitz Ulfeldt, halide hun
ikke tænkt sig Fremilden, som den
blev. Brylluppet landt Slid pas Københavns Slot, og alt tegnede lyst
ng smilende. Den trediveaarige
Kammerjunker, snart Statholder i
København, var hej og velbygget,
elskværdig og indtagende, neer han
vilde være det, og den femlenaarige
Leonora Christina vir en segle Kongedatter, skøn og aandfuld, i Besiddelse af alle mulige Kundskaber og Færdigheder.
Lykken havde da ogsaa 111 Huse i den store Gaard part Graabrudretorv, hvor de nygifte flyttede
ilid. Leonora Christina elskede sin
Mand med en Kærlighed, der kun
blev dybere og inderligere, som
Aarene gik, og hun telte en Tilværelse, der stemte helt med hendes
Tilbøjeligheder. Hun læste Latin
og Botanik, Ja trodsede endog Tidens Fordomme ved al overvære
Dissektionen af el Kvindelig, Hun
dyrkede Musik og Tegning, red
og jagede — morede sig stundom
og saa med Boldspil og andre
mandlige Idrætter. Stolt var hun
ganske vist; men bar hun end Hor edet høg, skete det med Takt og
Vride, og hun forstod at omgags
Folk at alle Klasser og vinde sig
Venner i alle Stænder, hvad der
i ar saa meget heldigere, som Prins
Christians Gemalinde kun undtagelsesvis kunde være til Siede, og
det smiledes ved mange Lejligheder tilfaldt Ulfetd15 Frue at gøre
Honneurs.
.Du skal ikke tryg e for Fremtiden, thi jeg har sat dig saa last,
at ingen kar. rokke digt' havde
Christian den Fjerde sagt til sin
Dalrer. Men Skæbnen vilde det
anJerledes. Allerede i den gamle
Konges Levetid kommer det til
stærke Sammenstød med den hovmodige og pengebegærlige Korlitz
Ulieldt, og værre bliver det under
Frederik den Tredie, hvor Kongen
Gang paa Gang udæskes ved Rigshovmesterens Hensynsløshed, og
hvor Modsætningen skærpes ved
Dronning Sophie Amalies Skinsyge
paa Svigerinden. — Enhver ved,
hvorledes Skyerne langsomt Irak
sig sammen, og hyr riedes Ulleldt
blev Forræder mod ilt Land. Og
enhver ved, at Leonora Christina
bestandig forblev ved sin Mands
Side. Var han ofte mark og grublende, lunelald og opofrende mod hende var han øm som I
deres Samlivs femte Dage. Og
hun fulgte ham de opera I hans
Udlændighed, delte Fængslingen
med ham i Malmø og siden hen
del haarde Fangenskab paa Hammersisus. — De skiltes først, de
Leonora Christina, forraadt af den
engelske Konge, bliver udleveret
III Danmark, mens hendes Mand
hvileløs flakker rundt i Udlandet.
En Aegustmorgen kaster et engelsk Skib Anker ved St. Anna Bro
red København, og den danske
Kongedatter føres uden at ane, hvad
der torestaar hende, i Land, hun
passerer mellem Rækker at Musketerer; først ser det ud, som om
Slotsfogeden vil Irre hende hentmod „Kongen, Trappe", men pludselig vender hen om, og Vejen
gear til Blietaarn. Hun er bleven
Offer for sin trofeete Kærlighed 111
Landsforræderen,
To og lyve lange Air tilbragte
hun mellem fire uhyggelige Vægge, i Selskab med rata Slotsfogeder
og udannede Tjanealekvinder, og
dcg forhærdedes hun Ikke, blev
ikke sløv — Modgangen lutrede
tværtimod hendes Sjæl, styrkede
hendes Personlighed og fik hende.
intelligens til at Helte sin alumne-

ale Frugt 1 den Skildring, hun gav
af sit Fængselsophold, et al de ypperste Me moirevrerker i vor Litteratur.
Hvor gribende er ikke allerede
Beretningen om deri » mørke Kirke', hvor hun føres ind — en
usund, stinkende Celle, kun udstyret med et lavt Bord, hvorpaa
der stod en Messingstage med et
brændende Lys, nogle Stole og en
Fyrreirreaseng, opredt med haarde,
gamle Sengeklæder. 1 Overværelse
ef flere Hofdamer klædes hun al,
og der findes adskillige Ædelstene
pas hende — dog lykkes det hende at redde en Juvel, som hun
har skjult i Munden, saml nogle
Dukater, fæstede under Knæet.
Hofdamerne erklærer, at Undersøgelsen sker paa Dronningens Betaling, og Leonora Christina skulde overhovedet snart mærke, at
hun var faldet f Hænderne Ikke
blot pen Frederik den Tredie, men
ogsaa pas den uforsonlige Sophie
Amalie . ,
Eltcrhannden dukker
i Skildringen de Personer frem, der
igennem en Aarreeklce bliver Prinsessens eneste Omgang: Slotsfogeden, der piner hende og I Spot forh< ligt kalder hende „Leonora', og

En

om Natten og ret udi Dagningen
vaagnede jeg. — Lea saa stille hen
og besindede mig; kendte og bekendte min Dearlighed, at jeg, som
ikkun var Muld og Jord Sløv og
Aske, ja skændig Møg, med den
allerhøjeste, ubeg ibelfge Gud vilde gaa udi Rette, tratte med min
Skaber og hans sluttede Raid, mestre og imodsige. Jeg faldt udi stor
Graad, bad inderfigen og hjortengen om Naade og Forladelse. —
1 Religionen fandt Leonora Christinn saaledes Kraft til at holde sig
oppe, selv om hendes Evne til at
resignere endnu blev sat pie heirde Prøver, Hvilke Erindringer maa
hun ikke have genkaldt sig ved Ira
sit Vindue at se Bryllupstoget, da
Frederik deri Tredien Datter formreledes med en ssclisiak Prins!
Det var just i de Dage syv og lyve Aet, siden hun blev Ulteldts
Hustru, og Brudekammeret havde
ligget op til hendes nuværende
Fængsel.
Endnu tungere blev dog den Dag,
da hendes Ægtefælle henrettede,
.in effigie'. Eksekutionen foregik
paa Slotspladsen, og i Forvejen var
Billedet son et levende Menneske
pari en Skubkarre bleven fart til

rly Spor! som )far FrBditlell tor

Trangen til stadig at finde paa
noget nyt gør sig ikke mindst gældende paa Sportens Omraade.
Ovenfor præsenterer vi et Bille.
de, der viser den sidste Slags
Væddeløb, som man rundt 1 Verden er begyndt at interessere sig
for. Billedet behøver ingen nærmere Forklaring. Man ser, al Sports-

manden skal rulle (rem inden I
en Ring og at han skal have gode Ben- og Armmuskler for at
vinde. Det skal være en meget
morsom Sport, baade for Deltagerne og for Publikum, ara den
vil nok snart ogsaa nas op pan
vore Breddegrader.

Tjenestekvinderne, som plager hende med deres dumme Snak . . . .
Det er kun i Begyndelsen, hun fair
Visit af høje Herskaber, og del !neate Metal med Besøgene er at udforske, hvilken Del hun har hall I
sin Ægtefælles Stemplinger. Hun
opfordres til at bekende, men har
kun det Svar, al de kan gere med
hende, hvad de vil; del, hun Ikke
ved, kan hun ikke sige.
En Dag bliver der Røre i Blaataarn, og Leonora Christina tror,
hun skal føres til Pinebænken. Det
er dog kun el nyt Forhør, det gælder, og d c Forhøret er forbi, anbringes hun i et noget bedre Fængsel, uykalket, syv Skridt langt og
seks Skridt i Bredden, øverst oppe forsynet med et lille giftet Vindue; ogsaa her findes kun et Bord
og el Par Stole, men der er to
Senge, og fremfor alt der er lyst.
Begyndelsen gjorde Forandringen dog intet Indtryk paa Fangen.
Hun hanbede blot part Døden som
den enerne Udvej. Døden kom imidlertid ikke, og hun følte efterhaanden Kræfterne tage til. De gav hun
sig til „at disputere med Gud'.
Hvad ondt havde hun vel gjort?
Skulde delle være hendes Løn, fordi hun ikke havde villet forlade
sin Mand i Modgangens Dage? Hun
las Nal efter Nat og kastede sig
grædende frem og tilbage pas Lejet. ,Endefigen", hedder det, "eta
Gud til mig med sine Naadens øjne, 'ae at jeg fik en rolg Søvn

Binataarn og Indsat der Natten over,
Man akarmerle ikke den fangne Prinsesse. Dagen for Begivenheden
skulde finde Sled, stod slet Fruentimmer, der var hos hende, ude
paa Trappen og talte med Kusken;
med eet farer hun hurtigt og tilsyneladende forskrækket ind og udbryder: ,O Jesus, Frue, der kommer de med Eders Mand!" Leonora Christina føler sig i øjeblikket
som larnslaaet, hun rejser sig op
Sengen og rækker sin Arm ud,
men kan ikke tage den tilbage Igen;
angst for den Virkning, hendes Ord
har haft, maa Kvinden nu frem
med Sandheden, nt der kun er Tale om lillebils Billede. Næste Dag,
da Eksekutionen fandt Sled, blev
Leonora Christina bekendt med alle Enkeltheder, idet Slotsfogeden
med' høj Røst fortalte dem til en
n1 Pigerne i Kammeret udenfor
Fængslet ; del har sikkert været for,
al man kunde fan at vide, kvilken
Virkning del skele havde pas Fangen, men der blev ikke meget at
fortælle — Prinsessen lorholdl sig
deri Dag og mange Dage efter næsten ganske tavs.
Et Fjerdingsar eller kom Slotatogeden ind og meddelte Leonora
Christina, at lien var bleven Enke
Ulleldt var død i en Band pie
Rhinen, i Begreb med at flygte for
danske Forfølgere. ".leg tænkte ved
mig selv med største Forundring,'
skriver hun, „at jeg skulde leve
den Dag al ønske min Herte død;

faldt atter Igen udi bedrøvede Tan- hun. Der sendes nu Bud III Sa.
ker og gad Intet talt. - Mest bekym- sterdatteren, som lover Ilt komme
rede Tanken om Børnene hende. om Aftenen og højtidelig entente
,Jeg sad hele Nætter overende
henss
d et o.
min Seng; thi jeg kunde ikke totsfogrelen•, lorIallir Leonove, og nier jeg haver I iovedpIna, ra Christins, „hastede meget for
saa kan jeg ikke ligge ned i Pu- at blive at med mig, sendte Turnden med mit Hoved. Jeg bad Gud gjernmeren imod Aftenen til mig
inderfigen om en modig Forløs- og lod aperge, om jeg ikke vilde
ning. Det haver ikke behaget Gud. ud. Jeg lod svale, at det var for
men han gav mig Taelmodighed lyst (rneaske et der var kuriøse,
at bare mit tunge Kors.•
som havde Lyst at se mig).
Som >arene gik, lykkedes det
Jeg lod ved en god Ven torpal forskellig Maade Leonora Chri- nemme hos ilds. Majestæt Dronstina gennem Breve at sætte sig f ningen, om jeg manne have den
Forbindelse baade med sine Bern Naade al nederkasle mig for Hd,.
og med enkelte andre Personer Majestæts Fadder (jeg kunde komudenfor Fængslet. Del skyldtes for me paa Dronningens Geniet< Igenen stor Del en ny Slotsfoged - nem Løngangen, ane ingen kunde
ikke I denne var mindre simpel se mig). HK Majestæt lod svare,
end den foregasende, men hans at hun turde ikke tale med mig.
Der Klokken var imod 10 Slæt
Hang til Drik gjorde ham efterladende og forsømmelig. En at Tje- om Aftenen, lakte Slotsfogeden op
nestekvinderne gav Fangen et Styk- for Sesterdotter (t to Aar havde
ke af en Traske, og Leonora Chri- jeg ikke set hannem). Hans Komstina bad hende nu se efter 1 en pliment vir: ,Nu, achelen vi uns
Affaldsdynge udenfor Fængselsdø- nu reheden?" Jeg averte: „Ja, nu
ren, om der ikke skulde findes ist de Tit gekomen." See bed han
nogle Glasskaar i den. Der fand- mig Herinden og sagde : _Ade h'
tes flere Skarn samt el Stykke at Jeg svarte med samme Ord og
el Tinlsag, som havde siddet pen Søsterdotter lo hjertehigen.
Stakket eller Slotsfogeden var
et Krus. Det sidste bøjede hun, elm
det siden kunde bruges til Blæk- gasen bort, gik jeg og Søsterdon
hus; Blæk lavede hun af Olie og ter ud at Teamet. Hds. Majestæt
Sod, Pen nf en Fjer. Ved Hjælp Dronningen formente at se mig,
af Glasskaarene ornderinede turn der jeg gik ud ; var pilet hen pat
derhos Skeatu m per til en Pind med en Balkon. Men det var lemmeligt
to Takker; den brugte hun til al mørkt; tilmed havde jeg et sort
lave Bagind paa, idet hun !og Sil- Flor for Ansigtet. — Slotepledsen
ken ni sin Naltreje. En Knappe- langs ned al Broen og udenfor
[mal, hun siden fik, anvendte hun var saa forlyldt af Mennesker. 511
til at kniple over.
vi næppcste kunde trænge 05
Alt delte blev ikke uden Betyd- Igjenn em til Karelen.'
ning. Slotsfogeden tik en Dag fat
Den transke Afsending Terlor,
paa noget, hun havde broderet og der opholdt sig i København, erbragte det til Dronningen. Kong klærer, at Prengselsaarene kur' hav.
Frederik blev rørt ved Syne; deraf de efterladt meget jfna Spor hos
og fandt, at man burde gire Fan , Eleonora Christine, Han ,kunde
gen toget at sysle med ; men Dron- ikke noksom bevidne, hvilken Preningen sk il have svaret, at det sence d'Elprit og god Mener hun
ikke behøvtdes. Imidlertid befalede udviste i al sin Tale, Væsen og
Kongen, at Leonora Christina main- Optræden under sin Samtale med
te las, hvad hun rankede Ira Hof- ham, saa at det ikke kunde ses,
fets Køkken og Kælder. Sophie et hun i saa lang Tid havde væAmalie viste paany sit hadske Sin- ret afikaaret fra Folks Konverdelag; hun satte sig bestemt imod, sation og Omgang, ikke heller
at Fangen fik Snøreliv, og vilde at den ensomme og bedrøvelige
ikke give hende Luglevand, fer Tilstand. hun havde været i, havhun opdagede, at Herodias og Jo- de gjort nogen stor Forandring
hannes den Døbers Hoved var af- pal hende. Noget magrere var hun
bildet paa Flaskelægget,
dog bleven.'
Kongens Død bragte ikke den
— Pas Maribo Kloster henrandt
indespærrede Prinsesse Friheden. Leonora Christinas Livsaften. Det
Bnade Christian den Femte og var Stilhed efter Omskiftelser og
hans Dronning Charlotte Amalie Storme. Sari ensomt beliggende
var velvillig stemte; men Enke- Klosteret var, og saa inclakrenkede
dronningen forhindrede Leonora Prinsessens Midler var -- hun
Christinas Løsladelse.
havde Friheden, den dyrebare FriAlt, hvad den unge Dronning hed igen, og hun kunde se sine
kunde gøre, var nu og da at sen- Børn hos sig. Hun tilbragte Tiden
de Leonora Christins Gaver, der med at skrive, læse og sy — forkunde glæde hende; Kongen gav fattede endogsaa et Skuespil, der
hende ogsaa el Par Hundrede Da- blev opført under Bifald, Mere og
ler om Aaret, som hun bl. a. køb- mere vendte hun sig fra Verden,
te Bøger for. — Omalder gik Sop- hun var ofte syg og længtes efter
hie Amalie, hendes onde Aend, Døden. Endelig en Marladag 1698
heden, og Talen om hendes Løs- befriedes hun.
En sjælden Kvinde havde udledelse blev til Virkelighed. Leonora
Christina sendte Kongen et Kob- stridt, en Kvinde, der besad Fejl
berstik, der forestillede Christian — hun kunde være tinde høard
den Fjerde og var forsynet med og kold —, men en Kvinde, der
en Bøn pas Vers, forfattet 1 hen- samtidig i sin Intelligens, sit Mod,
des Faders Navn, Kongen var, ef- sin hele kraftige Karakter ejede
ter Moderens Død, aabenbart be- Egenskaber, som hæver hende
stemt paa at frigive hende, men højt over det sædvanlige Jævninge!.
vilde undgan el Møde — derfor Hvad hun end kan have fejlet, og
underskrev lian først Befalingen hvori hun end kan have forbrudt
til hendes Løsladelse Dagen, inden sig, rnaa det ikke glemmes, at
han Skulde foretage en Rejse til hendes Brist stod I neje Forbindelse med den stærkeste Følelse
Norge.
Der er flere betegnende Saren- hos hende, Trofastheden Imod en
Inek knyttede til Behleisealimen Mand, der ikke var hende værd,
— Den Person, der bringer Leo- en Følelse Leonora Christina selv
nora Christina Efterretningen, gør han givet Udtryk I det lille Vers
opmærksom pas, al lian ikke beEj noget synes tungt
høver at blase Døren efter sig, itor Ægte-Kærlighed,
det han gear; thi nu er hun fri. Trofasthed er den Dyd,
Men delle lager Fangen ham højst
man ej tør blues ved.
ilde op. „San længe jeg er inden
Fængselsdøren, saa er jeg ikke fri,
Gig, Klid] hoff-Lareen
og vil ud med Mened" erklærede
(I B. T.")

ci,torste Mral43
cle=w21rtifier
W"?

*„4

,WiagaJin du (..\)fords
Udsalg
ved

Victor Ylancli, 3 Tiunge,

,ANGASIA,
j--1W;115)"%f
lliisljeliesto og Mfider,
—a—
Søndag den IS. Juli.
Allinge Kl. S. Set Ols. Kl. 10.
Skriftm. 9,45
Søndag Kl. 3. Møde ved Slotsbroen paa Hammershus :
Pastor Malmstrøm (fra Donik.
i Kbh.) og Sognepræsten.

Mortorcykle
En god garanteret driftsikker Motoreykle er billig til Salg

V. Sørensen, Borre
Tlf. Sandvig 32.

Ved De,
at vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser!
Blaa jakker, alle Størrelser
do. Benklæder
Stærke Overalls
Ægte, gule Jakker
Hvide
do
Hvide Benklæder

5,00
4.85
5.85
8,50
7,50
5,75

Nordlandets Handelsbus.

Friskbrændt Cement
er losset og tilbydes fra Lager til billigste Dagspris

2 nye Plove

Gaffelbidder

samt en Del brugt Sniedcværktcij
meget billigt til Salg.

i østerssauce,
i Tomatsauce, i Dildsauce,
i Pickles, i Krydersauce ni. Leg,

Andrea Stange, Tein.

En So
som skal farre først i August er
til Salg paa
Hedobo, Rutsker Højlyng,
øst for Lyngholt, Klemensker.

Røget og fersk.

Aal
er daglig til Salg

Thorsen,

Hituge Roloitinix og $rtinftforretning.

Benfri Sild,
Anehlovis i østerssauce
og alm. Krydersauce

Røget Laks i Skiver og Daaser.

3 2. Larsen.

Kørsel
med en 5 Pers. Bil tilbydes til
billigste Pris.

Tlf. Ro 7.

En Karl
kan straks faa Plads

Rlaaholt

Urmager og Guldsmed
Allinge. Tlf. 93.

•• ••••••••••••••
•

Siografen.
Søndag den 18. Juli Kl. 8.

Modet og den
blanke Klinge.
Komedie i 5 Akter efter del spanske Skuespil Marie del Cm-tuen ,
Handlingen foregaar paa et Gods
i Spanien.

•

•

Prima frisk Galfox Mais
er paa Lager til billigste Dagspris

%Utugt litolonint, ø 13roDurtforrenting.

Kommuneskat for 1. Halvaar 1920-27 bedes indbetalt til
Sandemand Christensen i Løbet
af Juli Maaned og modtages paa
Mejerierne Humledals og Kajbjerggaards Udbetalinger i Juli,
i Tein hos H. M. Bendtsen, Lørdag d. 24. fra 3-5.
Rertaneelisten for 2. Halvaar 1925-20 er af Fogeden godkendt til Udpantning og vil blive
foretaget uden videre Varsel efter
25. ds.

Slignsraadet.

Rutsker
Ejendomsskylds-Skemaer
modtages i Forsamlingshuset Onsdag den 21. og i Missionshuset
Torsdag den 22. begge Steder
fra 3—b

Vurder] ngamteadane

Bilkørsel,

Enggræs

Last og Personkørsel med
en 12 Personers Bil
Klemens n. 7 y

er til Salg par

AntonKotoad.

HnIlegaard, Klemens,

SkoiejsreilartiallPf
Bedste Middel til Udryddelse af Fluer, Myg og Væggetøj.
Desinficerer og renser Hønsehuse og
Dueslag paa 10 Minutter — faas i

Allinge Kolonial- & Produktforretning

• • ••••••••••••

Olsker

Striknim.f, og Linnedsyning udføres
M. Schou, Aakrog Olsker.

udføres hurtigt og solidt
Skomager Th Mogensen.
Rosengade,

Jravemo6ler.

S-Q Pers..,Luksusbil
udlejes. H. Marcker.
Bestillinger/modtages'

Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. 1113

Børstenbindervarer
Gadekoste, Stuekoste, Staldkoste, Skurebørster, Karskrubber
i meget stort Udvalg.

?firtnae Swfoninf-

?'roNiffiforrefilliq

Klemensker Sksererl.

Bilkørsel
udføres med 14 Pers. Chewrolet
Bestillinger modtages gerne

Wilhelm RIIS og
Fiskeh. Jørgensen

Grundet paa min

Cykleforretnings
Ophævelse
udsælges alle Cykle og Cykle•
dele til meget nedsatte Priser
med Rabat pr. Kontant.

Tlf. Allinge 79.

CEoiletsmber
Stort riglholdigt Udvalg i fine Haandsaeber til
billige Priser,

,
ot tekkarniture

Kamme, Tandbørster, Tandcreme, Haarborster altid bedst
og billigst i

Muge -Yofonid

?)røbufitforreinin

Rich. Nielsen.
Tlf. Klemensker n. 87

Frisk og sund Skraa
af Hvede og Byg tilbydes fra Lager til billig Pris

.drillele Rotonini & 13roiniftforretning

Hvedestrømel
haves paa Lager og Priserne billige i

?Ming Roionicitsi og 43robuttfortetning

Salt

Køreplan.
Rønne-Allinge
Jernbane.
Segueuage.

Hasait, Spansk Salt,

raffineret fint og mellemfint
Saltsten er pas Lager til billigste Dagspris i
(Mangt

Fyldte Chokolader
"A L B A" Spise-Chokolade
.;,,ANKER" Cacao kun i 1 /s Kg Pakker
FINESTE DANSK FABRIKAT

grant-Konserves.
Priserne er betydeligt nedsatte paa alt Grøntkonserves.

Hinge P=otoliial og 13robilftforretiiing.
•

florllholffis Simre- & 133110i3SSOS
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten 'af Indftlead er paft:
3 Illnainocle.rm Op..igobie
4.5 pCt. p. n
Almindelige Sporolto.ftevilhitnr 4
.
Folio
Forkoricoloomnfdollnicen
3,6
hvortil Prismis, hidtil 2,4 pCt.

•
Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms hoelobilNoroarine
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hl:3,113E1e Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig ssaIger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Gyldig 16. Maj til 15. September
t •
Rønne11. 8.00 1,30 4,20 7,15 9,30
8,17 1.50 4,37 7,32 9,47
Nyker
Kiemens 8,30 2,05 4 50 7,45 9.59
8,46 2,21 5,06 8,0111,13
Re
Hurniedal 8,54 2,29 5,14 8,1010,2'
9,00 2,36 5,20 8,1610,27
Tejn
9,12 2,48 5,32 8.2710,37
Allinge
Sandvig 9,20 2 55 5,40 8.3510,45
*) løber kun Mandag og Torsdag.
fra 28. Juni til 30. August,
I) løber Ikke Mandag og Torsdag.
fra 28. Juni III 30. August.
l"i nndvig-Rrsrne
t
•
Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20
Allinge 6,51 9,13 i 22 5,33 8,28
6,59 9,22 1,31 5.42 8,37
Tein
Humledal 7,03 9,26 1,36 5,47 8,41
7,13 9,38 1,46 5,59 8,53
Rø
Klemens 7.27 9.53 2,04 6,15 9,08
7,37 10,05 2,15 6,25 9.20
Nyker
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40
*) løber kun Onsdag og Lørdag
fra 30. Juni III 28. August.
t) løber ikke 0,1sdag og Lørdag
Ira 30. Juni til 28. August.

Son- og Helligdage.
Rønne-tilaiedvle
Rønne H. 8,00 1,15 4,10
8,16 1,31 4,26
Nyker
Klemensker 8,28 1,43 4,37
8,43 1,58 4,51
Rø
Humledal 8,51 2,06 4,59
Tein
8,57 2,12 5,04
9,07 2,22 5,13
Allinge
Sandvig
9,15 2,30 5,20

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

Vandvig-Ruane
Sandvig
9,00 1,00 5,35 8,50
Allinge
9,08 1.06 5,41 8,57
Tein
9,16 1,14 5,50 9,06
Humledal
9,20 1,19 5,55 9,11
9,31 1,28 6.,06 9,22
Rø
Klemens
9,46 1,42 6,22 9,38
Nyker
9.56 1,52 6,32 9,50
Rønne
10,15 2,10 6,50 10,10

gotonini, og

Vrobuttforrrtning.

Prima tre, velreusede &rudskaller
er hjemkommen og tilbydes fra Lager tit billigste Pris

?tillige

olonial= og 13robitrtforretiiiiig

1•1
1
11!9•••••••••••••••411•4119•4111••
•

BORNA MARGARINE
er fin. frisk og velsmagende og giver

LÆKKERT SMORREBROD
•
•
~•S•!

11 1

fiandietftjorter
er billigft fjol
?fiffe, ftribebe eriorter fra 5,50
e,fitrn Niere bo. mel) 2 ,tipper 6,50
i mage floliftre 2,00
flobe ,Mil.)per 50 tre.
titort llblralg i tiporte offer fra 49 Øre.

ZtorNanbef f?anetst?us

t;i tja

4. et meget ftort 1.1.bbalg i
k 110fDlig i be rette
giimiftre og S »ciliteter, og ]3riferiie er meget
billige i ?tar. ki»inchorter i afte fiønitre og
rebber.
Nordlandets Handelshus.

.93locimelassekder
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet
og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris.

Drik

Prima holdbare lorlioilde Trausporispode
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte.i
Alle Transportspande leveres med Nummer. g

Minge antattini. og Vrahnftforretniitg.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Vigarer, fkbakker, 9iber.
Stort Udvalg i alle gangbare Mærker
af Cigarer og Cigaretter .
Køb Deres Forbrug i Produkten og De vil blive tilfreds.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
l*SPISE-CHOCOLADE.

0
al

0
0

0

Ekstra udsøgte Fløde-Chocolader
- Absolut fineste Kvaliteter. Ekstra udsøgte bitre Chocolader
- Absolut billigste Priser. Stort Udvalg I Koge-Chokolader,
Priserne betydelig nedsatte.

Allinp

& Probidlorrotaing

• K 0 G IE -C H OC O L A DE

etrLshets
<hi

SPORTSV
NY FORFRISKENDE
SOMMERDRIK

&port

stter j
Brgggererne,

slanke flasker

0
0
0

o
•

De bedste kvaliteter i kbejlsiel
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr.
baade til voksne og Barn fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Bluser og Skjorter. tinderbekla3dning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hanse n.

Erindringsliste
Borgmesterkontoret 2-4 Eltm.
Dempskibsexpeditionen, /tåben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
l'olkebogsamlniti n (Borgerskolen 1. Sal
Læsestuen. Søgnedage fra 5- 9 Efirr
Udleen Mandag og t.reaag 7
samt rirsileg
Ijielpek.aysen
Filr111. Arie. Raid. Larsen
Kasserer Stil. Klaus S.iendsen, Satirlv
Jernbanesi. er niben lur flods 8-12,24)
Klemens Jernbanestation do.
K tr imierkontoret 10 i i og 2 4
..agne. c6 Diskontobanken 2 4 elbil.
oilkontoret: Søgnedage 9--12 og 2- 6
kandlnavien-Amerikaliiiien:
. Agent Otto nornitzka,
SpIrekassen 10-- 12 og 2. 4
Stempelfilial i Sparekassen. 10-- 11, I 4
Branddirektøren do.
Statsaristalteii lur Livsforsikring ved
Statioidorst. Korned Kontortid 1-4Ent.
Telegratstalionen 9-12 og 2 6
Toldkamret II - 12 Form, 2- 5 Fliern.

/lyder eL
i`sic9a4keL.
.Bor9.

ARBEJDSTØJ
Sførse Udvalg.
Bedste Kvaliteter.
Billige Priser.
MrdqdSill du NordsUds.
VICTOR,PLANCK
A L LINGE

Teif,5. •

