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Vort aabne Land 
-o- 

Ud ad de aabne Veje 
i Foraarssel og Søndenvind! 

Her blæses Støvet fra vort Sind, 
og al den Sorg, der tynger, 
forsvinder, mens vi synger. 
De aabne, friske Veje, 

hver lille, halvgemt Sti 
skal hilses, saa de kender : 
Vort Land og vi er Venner! 

Vort aabne Land, vort friske Land 
med Solskin og med Regn, 

i alle viltre Vindes Tegn, 
som stryger ind fra Fjorden 
og favnetager Jorden —1 
Du aabne, friske Danmark, 

som smiler og som ler, 
det blev dit Kendingsmærke • 
Det blide blandt det stærke ! 

Sødt dufter Lind, blidt bleaner Sø, 
lyslevet Skoven staar, 

blødt fløjler Solsort imod Vaar, 
og Hylden snar om Landet 
sin Duft med Klø; er blandet. 
Her mødes Hveden yppigt tungt, 

her gitines Markens Rug, 
her — pan de danske Sletter --
bur Nordens lyse Nætter. 

Men her er ogsaa Havets Brus, 
dels Friskhed og dels Salt -

del Hav, der Gang paa Gang 
har kaldt 

og aldrig kaldt forgæves, 
MIM' Livets Stordaad kræves. 
Her blomstrer Lyng paa Hedesand, 

`her fostres Kampens Mænd 
hvis Vilje er som Staatet, 
indtil de 'laer s ed Maalet. 

Ja — ud ad aabne Veje 
i Foraarshlæst og Søndenvind, 

bort fra det vege Drømmespind 
og ud, hvor Danmark kendes 
og Fremtidssyner tændes 1 
Vort aahne Land, vort friske Land! 

Nu smelter Sne for Sol, 
nu vandrer dine Gæster 
Ind ti! dit Forsars Fester 

G. Just Petersen, 

OSCAR WILDE- 

Den unge Xonge. 
Ø 

Det var Natten Forinden den Dag, 
der var fastsat til den unge Kon-

ges Kroning, og han sad alene i 
sit pragtfulde Kammer. Hans Hof-

mænd havde alle taget Afsked med 

ham, mens de bukkede lige ned 
ril Jorden, som Ceremoniellet bød 

dem gere paa deri Dee, og der-

Urer havde de trukket sig inhage 

til Slottets stole Sal for endnu at 

faa de sidste Anvisninger al Pro-

fessoren i Pirkene ; det var nem-

lig nogle af den), der si.rileemli 

gik og stud som ganske iiauriligc 

Mennesker, og  jeg behøver ikke 

at fortælle, at det er en 111 eeet stor 

Fejl ved en Hofmand. 

Knøsen — for han var ikke an-

det end en Knøs endnu, han vor 

kun seksten Aar — Kfløsea var 

ikke ked af, at de var ganet deres 

Vtj, men med et dybl Lettelsens 

Suk lagde han sig mageligt hen 

pile sit baldyrede Lejes 'bløde Pu-

der, og der Ina han med vilde øjne 

og flaben mund som en brunhelen 

Skovgud eller som et ungt Sko. 

vens Dyr, rier nylig var fanget I 

Jægernes Snare. 

Og del var virkelig ogsaa Jæ-

gere, der havde fundet ham ; de 

havde næsten tilfældigt truffet harv, 

da han med bare Arme og Ben 

og med sin Fløjle i Haanden gik 

bagefter den Hjord, som tilhøre 

den gamle Gedeharde, der havde 

opdraget ham, og hvem han altid 

havde betragtet som s n Fader. -

Den gamle Konges eneste Datter 

havde ledt ham i hemmeligt Æg-

teskab med en Mand af langt rin-

gere Stand end hun ; nogle sagde 

at det var en fremmed, som ved 

sit vidunderlige, troldomsa enge Spil 

paa Luth havde faaet den unge 

Prinsesse til al fatte Kærlighed til 

sig, mens andre talte om en Kunst-

ner fra Rimini, hvem Prinsessen 

havde vist stor, maaske altfor stor 

Ære, og som pludselig var frir-

svunden fra Byen og havde ladet 

sit Arbejde i Domkirken ufuldendt 

— men alle:ede da Drengen var 

en Uge gammel, blev han sijaalen 

fra sin Moder, mens hun Ina og 

sov, og sat I Pleje hos en ganske 

almindelig Bondemand og hans 

Kone, der ikke selv havde Børn, 

og som levede I en afaides Del al 

Skosen, over en Dags Ridt fra By-

en. Inden en Time efter at den 

blonde unge Pige, der havde skæn-

ket ham Livet, øller var vaagnet, 

blev hun slagen af Sorg eller Syge, 

eller hvad Livlægen 'sagde, eller 

efter hvad andre hviskede om, af 

en hurtigt virkende italiensk Gin, 

det blev rakt hende I et Bæger 

krydret Vin ; og da det tro Sende-

bud, der har Drengen over Sadel-

knappen, stod af sin trætte Hest 

og bankede paa den plumpe Dør 

til Gedehyrdens Hytte, blev Pen-

sesaens Lig lagt i en aaben Grav, 

der var bleten opkastet paa en 

øde Kirkeeaard, som lag udenfor 

Byens Porte, en Grav, hvori man 

sagde, at der ugsaa tila et andet 

Lig, af en ung Mand, hvis Skøn-

hed var vidunderlig stor og 'Witt-

medatlet, hvis Hænder var bag-

bundne med et Reb, og hvis Bryst 

var gennemhullet af mange røde 

Sanr. 

Snadan lød i det mindste den 

Fortælling, der blev hvisket Mand 

ri Maud imcllcur. Vist var det, 

ist da den gamle Konge Ina pas  

Sottesengen. havde han, enten det 

1111 VM fordi hans støre Synd pinte 

hans Samvittighed, eller blot fordi 

han ikke vilde have, et Kongeriget 

skulde gaa oser til en anden Linje, 

ladet Knøsen kalde og havde i 
RaadetsParihør anerkendt ham som 

sin Arving. 

Michael Ancher 

2. Pinsedag fylder Skagensma-

feren Nlieltitel Anelser 75 Aar. 

Al en Selvbiografi, som Ancher 

skrev til ,Illustr. Tid." i 1904 til-

lader vi os af gengive følgende ; 

— Fedt i forrige Aarhundrede, 

desværre pas Bornholm i Nærhe-

den at den højtliggende Rulskirke. 

Desværre ! ja, for hver Gang jeg 

har en anden Mening end andre, 

og det har jeg tit, hedder del al-

tid : „Ham kan De ikke tegne, for 

lian er Bornholmer'. 

Jeg husker fra Barndomstiden 

nogle skæve Riddersmænd, jeg 

havde tegnet, og ruin uskrømtede 

Beundring tor en Kammerats, der 

Og del lader næsten til at Knø-

sen i selve det øjeblik, da lian 

blev lyst i Kuld og Ken, visle Tegn 

til den mærkelige Lidenskab for 

Skønhed, der skulde øve saa stor 

en Indflydelse paa hele hans Liv. 

De, der ledaagetle ham til den 
Række Værelser, som blev stillet 

til Randighed tor 'tein, talte ohe 
om det Glædesskrig, der havde 

hanet sig Vej over hans Læber, 

sin smilt han saa den pragtfulde 

Klædning og de kostbare Juveler, 

der len rede til ham, og om den 
næsten hovitredige Glæde, hvor-

med han slængte sin stive Læder-

kjortel og grove Fameskindskappe 

Ira sig. Ganske vist savnede hån  

ikke var skæve, og for en anden 

Kammerats Marii.e. Da deri Fred-

rene Velstand var ganel f ønsn, 

rflaatte jeg, hvem man tiltroede at 

studere, og sum begyndte derpaa, 

ud for selv at tjene Brødet, 'og en 

senile Fe sendte mig til Kalø Gods-

kontor som Skriverkarl — ler Aar 

wenn el. Den megen Frihed der 

benyttedes dels til at gaa part Jagt, 

dels til at forevige alt muligt, sær-

lig Regle-e, Keer og Heste. Om 

Vinteren mest I Kostalden, om 

Sommeren part Marken, og Røg-

terliret pan Knlø stern endnu fnr 

ulig i ufnrgleirimelig, Glans. Røg-

terne var alt d ved G ødtadel, at 

de engang Imellem korn op al slags 

om Smørhuller, var jo I sin Orden. 

Min Principal, Godsforvalter Olsen 

var ogsaa Formand for Sogneran-

det, mig tilfaldt det sari f. Eks, al 

uddele Fattigunderstøttelser af Korn 

og Penge, og Fallightneksistenser 

har siden da interesseret mig, --

mere ofte end Folk i pæne Klæ-

der. 

Saa kom Akademitiden og Ven-

skabstiden. Kari Madsen var en 

af de første, Viggo Johansen, sam-

men med hvem jeg flere Gange 

forgæves bejlede til Akademiet, 

Afgangsbevis, som Ingen at os 

flanede. Malede lidt hos Krøyer, 

som den Gang havde udstillet og 

undertiden sit herlige, frie og u-

bundne Liv i Skoven; han ærgre-

de sig altid over de kedsommelige 

Hof-Ceremonier, der lagde Beslag 

paa en stor Del af Dagen, men 

del vidunderlige Slot „Joyeure", 

som del blev hædr, hvor han nu 

var bleven Herre, forekom ham 

soul en nyskabt Verden, tier var 

opstaaet til Glæde for ham, og sen 

snart som han kunde slippe bort 

fra Randen Bord eller Ira Salen. 

Hvor han skulde give Foretræde, 

løb lian ned ad den store. Trappe 
med forgyldte Bronceluver og nied 

Trin at lyst Porfyr og gik fra Sal 
til Sal og Ira Gang til Gang Nom 

en, der i Skønhed søger Lindring 

var langt forud. Drog il kr g I.. —a.ta og 

malede .F.ri jysk Barselslue' og 

Aarei efter til Skagen, hvor Skæb-

nen ramle mig i Skikkene al el 

herligt Kvint-kreere e4ke, med hvem 

jeg har værn t enfoldig nok til at 

ler e i et lenet Ægteskab, uden at 
vi selv et øjeblik lian tænkt pas 

at skilles. Madsen og Juli.insen, 

arm; senere fulgte mig derop, havde 

se mme Skæbne. 

De Billeder jeg har malet der, 

tør jeg forudsætte tel kendte, maa-

ske mest ved de utallige Repro-

duktioner, som foretagsomme For-

retningsmænd har spredt ud over 

Lander, sædvanlig uden al give en 

øre (Serier, Nogle Billede -, som 

„,Vil han klare Pynten` slag straks 

men de fleste maatte kæmpe 

sig igennem. 

Af de gode Feer ved min Vugge 

har Feen med Grødfadet nok væ-

ret tilstede og undertiden husket 

mig ; Feen, der vogter Smørhullet, 

kun sjældent. En usselig Hytte 

paa Skagen og en gammel Villa i 

København er, hvad de har skæn-
ket mig. 

— Vi bringer i Dagens Anled-

ning et Portræt af Jubilaren, teg-

net af Anna Ancher, og Anchers 

berømteste Billede : Vil han klare 

Pynten. 

for sin Smerte, en SIngalielse o 

for sin Sygdom. 
Paa disse Opdagelsesrejser, som 

lian gerne kaldte dem — og for 

ham var de virkelig °gie* Rejser 
gennem et Vidunderland — lod 

han sig undertiden ledsage af Hof-

lets slanke Pager, liaarfagre Pager 

i bølgende Kapper og nied mun-

tert flagrende Bannd ; men som 

oftest vilde han være alene, ti han 

følte reol umiddelbart, næsten som 

ved en Seergave, at man bedst 

lærer Kumtens Løndom al kende 

i det skjulte, og at Skønheden li-

gesom Visdommen elsker den, der 

dyrker den i Ensomhed. 
Pia det Tidspunkt blev der for- 



Frelsens Her, Allinge-Sandvig. 
Fdredrag med Lysbilleder om Frelsens Hærs ~om-

arbejde pas Celeber), aflsoldes I Lokalet 1 Allinge i Aften (riedes) -- 
For Bom Kl. 6,30 og voksne Kl. s Atten. -- Sang og Jileasik. — 
Entre* ti Øre. 

lite Pinsedag FriluBsurøde Kl. 4 Ned Slottet, 
2den Pinsedag stor forenet Ucilluer for Pressens  Her pis  

Bornholm til Allinge-Sandvig. FrIlultirmede ved Slottet Kr 4 og  stort 
forenet Mede I Frelsens lien Lokale Kl. 7 Aften Inden Alrelsen. 

Oberst og Frn Thykjær leder. Stort forenet Horn. eg Strenge-
musik medvirker. Alle indbyde_'. 

L., 
1110MOub -Repardliner 

rnt Motor og Haskinarhejde udlems al Fagmand hurtigt 'sant-
vnilghedefuldt og til ir,oderatz Priser. 

nonl! lue slorslo Slub- Høskin- & Diirepralimuksled 
Telefon Nr. DS. 
	Carl Pedersen, 

Smedemester, A tinge. 

Beskyt Ki5erne mod Kulden. 
De vil hurtig las del belall ved forøget Mrelkeydelse. 
Almindelige samt Imprægnerede irodark k raner høsir paa 

Lager til billige Print. 

Nordlandets Handelshus, 

Bekendtgørelse. 

I Henhold til Lov trin Vedlige-
holdelse al Kirker og Kirkegaarde 
el 30 Juni 1922 § 	opfordre.' 
herved Gravstedejerne pest  AIIinge-
Sandvig Kirkegnaidc til at surte 
for at deres Gravsteder vedligehol-
des eømmeligi. I !nobel Fald vil 
Gravstederne blive sløjfede. 

Allinge den 3. Juni 1924. 
KirkegaardiebentyreImen. 

En Dreng 
eller Kari kan fan Plads paa 
Skrubliegaard for kortere eller 
længere Tid. 

1, ••••••• • 4141• ••• 
41, 	 • 

ffliografen. 
2 Pinmr.dag Kl. 5: 

lian spiller Fodbold. 
Lystspil i I Akt Ira Nord. Film. 

I Hovedrollen Fr. Ilueh. 

Miss Jackie som Mo'r. 
Lystspil i 5 Akier. 

I Hovedrollen 
Margarita Fisker. 

Vort,Arbejdstøj 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklæder 
Blaa Maskin 	 do, 

do. 	svære do. 
Molskindsbenklæder, extra 
Hvergarnsbenklaeder 
Maskinjakker 
Blaa Overalls 
Svære amerikanske Overalls 

6,50 
7,00 
8,75 

svære 10,00 
12,00 
7,00 
8,00 

10,00 

giøstsonet hattlaci.ou5 

Fyldte Chokolader 
,,A L B A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 'Ja kg Pakker 
INESTF DANSK FABRIKAT 

Et pænt Udvalg i uldne Kjeletojer, sort og marine Serges, 
Uldmousselin. Bomuldsmousselin, Frotte og andre forskellige Vaske- 

stoffer. 	Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler, Skorter, 
Striimper, sorte og kulorte i Uld og Bomuld Ira 1 Kr. 

Merciriserede Florstrnmper i mange Farver og Kvaliteter. 
Golftrojor til Damer og Bern, i mange Farver og til forsk Priser. 

De koltor altid billigst hos 

ens Xansen, 
re 

af 

liens smidige Kuppel; som en Bob-
le ragede den op oser de mørke 
Huse, og de trætte Skildvagter gik 
frem og tilbage pas Termen ved 
Floden, der Isa indhyllet i en let 
Dis. Langt borte I en Æblehave 
slog en Nattergal sine Triller. En 
svag Duft af Jasminer trængte ind 
ind igennem det aabne Vindue. 
Hen streg sine brune Lokker bort 
Ira Panden, greb en Lul og lod 
Fingrene løbe hen over dens Stren-
ge. Hans tunge ejenlasig sænkede 
sig, og han blev overvældet al en 
underlig Slaphed. Han havde al-
drig lør Ban tydeligt eller med 3a8 
inder lig en Glæde følt del hemme-
lighedslulde Trylleri, akonne Ting 
kan udøve. 

De Midnareklokkens tolv Slag 
lad fra Kirketeernet, ringede han 
paa en Klokke, og hans Pager 
Handle ind og klædte ham af un-
der mange Ceremonier ; de hældte 
Rosenvand over hans Hænder og 
strøede Btoms'er pas hans Hoved-
pude. Nogle øjeblikke efter, al 
de havde forladt Værelset, faldt 
han 'søvn. 

Og mens han sov, drømte han 
en Drøm, og det han drømte, var 
følgende. 

— — 
Han syntes, al han stod I et 

lavl Tagkammer, hvor mangfoldige 
Væve snurrede og klaprede. Et 
sparsomt Dagslys trængte ind gen-
nem del tilgitrede Vindue, og visle 
ham Vævernes magre Skikkelser, 
som de sad bøjede over deres 
Væve. Blege Bern af et sygeligt 
Udseende sad ug krøb sammen 
paa de vældige Tværbjælker. Neer 
Skyttelerne riir Igennem Rendegar-
net, leflede de de lunge Tværtræ-
er, og nagl.  Skyttelerne standsede, 
led de Tværtræerne falde og pres-
sede Traadene sammen. Deres Kin-
der var indfaldne al Sult, og deres 
magre Hænder rystede og skælve-
de. Nogle huløjede Kvinder sad 
ved el Bord og syede. En skræk-
kelig Stank fyldte Rummet. Luften 
var uren og tung, og Væggene 
dryppede og drev af Fugligheel. 

Den unge Konge gik hen til en 
al Væverne, stillede sig ved Siden 
al ham og saa pas ham. 

Væveren tilkastede ham el vredt 
Blik og sagde: „Hvorfor stirrer 
du paa ring ? Er du maaske en 
Spion, som Mester har sendt her-
ind for al passe paa os?" 

,Hvem er din Mester ?" spurgte 

den unge Konge. 
„Vor Mester?-  udbrød Værten i 

en bitter Tone. „Det er en Mand 
som jeg selv. Der er kun deri ene 
Fasrkel, at h.,n bærer fine Klæder 
mens jeg mas gror i Raller; og 
mens jeg er syg al Sult, lider han 
ikke saa lidt al overdreven Fed-
me." 

,VI lever I et frit Land," sagde 
den unge Konge, .saa du er Ikke 
Slave af nogen.' 

„I Krigslid,' svarede Væveren, 
gør de stærke de svage til Slaver, 
1.,, I Fiedslid gør de rige de fatti-
ge til del. Vi maa arbejde for et 
leve, og de byder Oi arra ussel en 
LOU, at 5,i dør el del. Vi slider i 
det hele Dagen igennem, og de 
puge Guld sammen 1 deres Pen-
geskrin, niti! vore Børn visner 
hen før Tiden, og vore elskedes 
Ansigter bliver Marlie og onde. 
Vi tramper pen Druerne og de 
andre drikker Vinen. Vi manKor-
nel, men vi har ikke selv Brød 1 
Huset. Vi bærer Lænker, endskønt 
Folk kalder os for Ir e Mænd,' 

,Gaar det eder alle Sit bimin man.  
ledes?" spuiyy Koneen. 

misdan giraf del os alle,' 
unge sile• 

Præsten rider forbi og heller Per-
lerne pas sin Rusenkrane, og in-
Len bryder sig om os. 

Henad vore mørke Stier kravler 
Fattigdommen med sit griske Blik. 
og Synden med all opsvulmede 
Ansigt følger lige I Hælene pas 
den. Armoden vækker os om Mor-
genen, og Skammen sidder hos os 
om Natten. Men hvad angået alt 
del dig ? Du hører ikke hjemme 
mellem om. Dertil ser du altfor 
lykkelig ud.' 

— Med de Ord vendte han sig 
skulcnde bort og lod Skyllelen løbe 
lien uv ei Væven ; ug den unge 
Konge saa, at det Ga n, der sad 
per Væven, var Guldiraad, 

De blev han grebet al stor Skræk 
ug spurgte Væveren . ,Hvad er det 
for en Kjortel du sie.er?" 

,Det er den Kjortel, den rine 
Konge skal trave ved sin Kroning". 
svarede han. ,Men hvad angaar 
det dig?' 

Og den unge Konge skrig saa 
højt, at han vaagnede ved det, -
og se, han las i sit eget Sove-
kammer, og gennem Vinduet saa 
han den stort, honninggule Marine 
svæve ude I deri taagede Luft. 

forts. 

Nornmermrsnnederne 
kan Posten afhentes pis Allinge 
Postkontor hver Søndag Formd. 
Kl. I0-10,30. 

Udplantningsplanterne 
til Mark og Have anbefales 

„gfallelysta, 

14. Skyttekreds 
begynder Gymnastikken Tors-
dag den 12 Juni KI. 8 I Olsker 
Forumlingshus. 

Frelsens Hærs 
Basar, Olsker. 

Amagerhylden Nr. 39. 
Lysedugen 	Nr. 55. 

kan 'th. hos Vejmand Petersen. 

Olsker 
Statsskat for 2Jet Halvaar 

1023-24 og Kommuneskat 
for Isle Halvsar 1924-25 modta-
ges hver Lørdag Eftermiddag pas 
Dalegasrd og ved Mejerierne Hum-
ledals og Kajbjerggoards Udbeta-
linger I Juni Maaned. 

Sialsskatten mas være Indbetalt 
Inden 25. Juni d. A. 

SOgneraadet. 

Prima Loftpap 
glat og fortrinlig at male paa — 
anbefales III lav, Pris. 

Papirhandel en 
ved Skolen, Allinge. 

Kalkning 
saml tjæring af Paptage udføres. 

Martin Jespersen, 
Gadeby, Olsker pr. Tein 

Band til Salg. 
Den mig til hørende tidligere Motor-
Lodabaad .Svanen' al Allinge 
er billigt til Salg naar Handel ken 
ske snarest. Henvendelse ni Mi-
chael Jensen, Allinge, eller mig 
selv, neer jeg er hjemme. 

Edvard Hansen, 
Fører al ,1. P. Holm', Autoel • 

Jørgensens 
.Bageri og 

Xonditori 
ved Havnen 	antrela:es. 

Bestillintei paa stiarie og rrdriar c  
Kager modtages. 

Tlf. 73. 

tast mange r.e!so-nrne ilistor!er 

On3  bero, Det h:ev sagt, et en sta-

telig Borgrue›ter, der var kommen 
til bedste tor sin Bys 13,..rgere 

at boide en blomstrende Tale Ilt 
ham, havde set ham knæt e i for-
melig Tilbedelse foran et Stort 
Maleri, som lige var blevet hid bragt 
fra Verirzia, og som syntes at for-
kynde Dyrkelsen af nogle nye Gu-
der. Ved en anden Lejlighed hav-
de min savnet ham I adskillige 
Timer, og efter lang Sagen havde 
man fundet ham I et lille Kamr..:r 
i et af Sion( Is nordllee Taarrrc, 
hvor ban som i Henrykkelse stir-
rede paa en græsk Ædelsten, liv orl 
der var uciskaarel el Billede at 

Adonis. Der gik del Sagn, et man 
havde set ham trykke sine varme 
Læber Imod Marmorpanden paa 
eir antik Billedstøtte, som var fun-
det I Flodsengen, da Broen over 
Floden skulde bygges, og hvorpaa 
Navnet paa HadrInns Slave, Bithy-
nian stod ekrevel, og han havde 
tilbragt en lidt Nat med at iagtta-
ge, hvorledes Marinelyset virkede 
paa et Sølvbillede ni Endymion. 

Alle sjældne og koetbroe Stoller 
øvede visselig en stor Tiltrækning 
pas ham, og i sin Iver eller at 
skaffe dem havde han udsendt 
mange Købmænd ; nogle skulde 
købe Ri" hos de ran Fiskere ved 
Nordhavels Kyster, andre blev send-
te til Ægypten for al søge den 
mrerkeliee, grønne Turkis, der kun 
findesi Kongernes Grave, og som 
eller Sigende har Trolddomskraft, 
andre igen Id Persien efter Silke-
tæpper og malet Lersej, andre at-
ter til Indien for at købe Gaze og 
farvet Elienben, Maancstene og 
Armbaand af Nefril, Sandeltræ og 
bien Emalje saml Sjaler al fint 
Uld. 

Men det, der havde optaget ham 
mest, var den Dragt, han skulde 
iføres ved Kroningen; den var væ-
vel al Guldiraad, Kronen var over-
sarier med Rubiner, og Scepierel 
var prydet med Rækker og Ringe 
af Perler. Det var netop det han 
tænkie paa hin Nat, da han saa 
paa sit yppige Leje og saa paa 
den store fyrretræs Bul, der in og 
brændte op pari del aabne Ildsted, 
Tegningerne, der var gjorte al Ti-
dens mest berømte Kunstnere, var 
blevet fuleregr ham manke Maa-
neder før og han havde givet Be- 
faling til, at 	ke ne skul- 
de arbejde Nat og Dag for al gø-
re dem færdige, ng at man skulde 
søge hele Verden over efter Juve-
ler, der var deres Arbejde værdigt. 
Han Sad i Aenden sig selv stav 
foran DJrnkirkens Højalter i pragt- I 
fuldt kongeligt Skrud ; et Smil 
spillede dvælende omkring hans 
Drengelæber og tændte el lyst 
Glimt I hans øjne, der var mørke 
som en Skov. 

Efter nogen Tids Fortet) rejste -  
han sig Ira sit Leje, og støttet paa 
Kamineus rigt udskamme Reglang 
saa han sig omkring i det svagt 
oplyste Værelse. Pari Væggene 
hang der kostbare Trip( ter, Agat 
og Lasursten fyldte hele del ene I 
Hjørne, og ligeuverior Vinduet 1 
stod et morsomt forarbejdet mind- I 

Skab med lakerede Fyldinger 
Musleguld, hvorpaa der ilod 

nogle overordentlig fine, venellan-
Ske Girispriltaler og et Bæger af 
Onyks med mørke Amer. Paa Sen-
gene Silkeireppe var der baldyret 
blege Valmuer, som om de var 
hildet lied fra selve Søvrieus trætte 
Hænder, den Ilajla Tronhimmel blev I 
hanret af slanke Søjler al riller EI-
fennen, fra hvilke store Duske 
Strudsfjer ligesom hvidt Skum 
sprudlede opad imod Loftets blege svarede Væveren, ,de 
Selvtavler. En leende Narciasus ørt I  vel SOM de garnl, Kvilt eneIna- _ 
grønt Broi,ce holdt et slebent Spejl . vel som Mændene, de -.leas Børn 
op over sit [-lovede. Pam Bordet nuvel som de aldersiegne.  Opke- 
stod der en flad Skeel af Arinelyst, berne undertrykker os, og vi er 

iidentor kunde han se Domkir- nedre til at gøre, som de byder. 

Kjoletoj. 



Rigeligt Lager at 

Chili Salpeter 
i smaa og store Sække. Biiligste 

Dagspris. 

Norr!inmints 

rill."111111111111111.1.11111111111.11111111.111111111, 
NoRI) 

Sengeudstyr 
Spiralsenge 
flarneadtrirksrenge, umalede 

Spiral madrasser 
Reforminadramser, stribet Slout med last Ssraapude 

Hessianamadrasser med Skraapude oa Fodstykke 

Vattrapper 110 180 cm 17,00. 130 • 180 

Prima Ilioninhistiepper I 30 >: 180 c u 

Uldtæpper, graa Ild 6,50. Lyse ba 

Hvidt stribet Dynesatin dobbelrbreat fra 

Kulørt 	 do. 	 do, 

Højrødt Dynebolster, garanteret fjertæt dobbelibredt 
Fjer og Dun, prima damprenset i mange Kvaliteter Ira 

fra 111,25 
15,00 

— 11,75 
16!45 
1.165 
19,85 
3,95 
5,75 
3,20 

235 
4,75 

3,25 pr.kg  

værdige iijoler! 
Bomuldskjoler fra 4,85. 

glonelskjoler 	8,25. 
217ousselinskjoler fra 8,50. 

Xuterte 2>ollekjoler fra 9,25. 
Crepkjoler fra 70,50. 

Zepfiyrkjoler, prima Xv. 76.50. 
211dmousselinfijoler fra 20,85 

YrofMkjoler 	fra 78,85, 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Magasin 
ved Victor 

Udsalg 
Planck. 

du Nords 

Alle Farver 
ha ■ es pal+ Lager 	tøl, sa.trelsom illbe etb Sund. 

Haler- og Kalkpensler og Kalkkoste 

Halerik'ernis, Gulv Fernis, Golvlak F. •nls 

Gnivlak. --- Alt I p.lm 

29 30 

«X  LX ig■T  
S TOTF  I 

2 3 4 5' 6 7  
8' 9 10 11 12 13 14 

21  
28 

'Crun!'cii.dzi'ii.st,c1F18:ferr3rs4.15iihrrsd 

1;'") 20 11.3 19 
26 27 2:3 

16 17 
23 ̀-'41 

Overretssagfører 

2ojesen Xofoed, Rønne 
MI, nortexi•gade 17. 

Inkassation, Dekumantakrivning etc, 
Trættes I Hasle Onsdag Formd. 

Bornholms findimnapollmaris 

• 

  

• 

 

Se vort store Lager af 

 

.936rd:Ooksdug 
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- 

saa paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Magasin du Nords Udsalg 
har det største Udvalg i 

Metervarer, 
færdige Kjoler 

Bluser, Jumbers, 
Nederdele 

Golftrøjer 
Drengehabitter 

Stortrøjer 
Daineoverloj 

og de billig- 
ste Priser 

Victor Ylanck, 

...........................r. • • 
BORNA MARGARINE  • 

• : 
• er lin, Irisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMØRREBRØD 	• 
• 

11111141441~1~111~1111111111411111141111~1114111•41441111/111 

FROTTE! 
Benyt Lejligheden 

Et Parti Froi C: dobbelt bredt i smukke Monstre og 
l'arver, sælges savt længe Lager haves for kun 2 Kr. pr. m. 

Nordiandets Handelshus. 

.t !deles riskbrit, nril 

Portland 
Cement 

i Sække er pas Lager. 	Større 

Partier faar err extra 

Nordlandets 

6-7 Personers f il 
udlejes. — Henvendelse TIL 69, 
Allinge. 

t' Nielsen. 

Nu er det Tiden 
til at købe el Fotograliappn 
rat. Største Udvalg i Kameraer 
og Tilbehør til billigste Priser, 

Plader og Film fremkaldes 
og kopieres. 

11. 	 11, C. Lund. 

Jaal, Planter 
og andre Udplantningsplanter er 
nu tjenlige til Udplantning. 

Gartner Lindgren, Tejn, 
TIL Ailinge 68 x. 

Damecykle 
er til Salg hos 

Haler Nielsen, Affilier. 

En 1=aars Kvie 
er til Salg 

Kristian Jørgensen 
29. Sig. Pel Rutsker. 

NB. Besætningen er sund. 

Tandlæge Hess Petersen 
Trælles i Allinge-Sandvig (Hotel 

,Sandvig') foreløbig hver Fredag 

fra 10-4. 

Illegtigt Prisfald paa 

Vi sælger 
Kotrrjr, Kogrinter, Næse-
grimer. Fortojr, Tøjrepæle 
Store Ringe ug alt Tilbehør 

hertil af bedste Slags særlig billig 

Dm›invis. 

Nordloodols lindolshus 

k., k 

Ilailiumcilroosodavand 
Ira Mineralvandsfabriken „Born-
holm" i Sandvig kan nu 1881 I 
erib‘er Forretning i Allinge og 
Sandvig. Vandel indeholder 35 
Machee.iheder opløste Radiumsalte 
(,Ligte Radium). Priserne nedsalte. 

Kvaliteten forbedret. 
ltringert overalt. 

C. E. Koefoed, 
exam. Brygmester, 

Medlem al Dansk Brygmeslerforen. 

%Hinge ),ltituniat- illi 13robuttfurrtillinq. 

Ni-essens Varepriser. 
Ubleget kipret Twi3tlærred 

	
pr in Ira lir 1,22 

410. 	 enkelt 
	 1,18 

do. 	 bleget slidstærkt 
	

1,60 
Bleget Lagenlærred 140 cm bred prima Vare 

	 31)5 
- Lagendowlas 
	

3.25 
Linned Lagenlærred 
	

4,65 
do. 	ubleget 8 	.1 

	
2,20 

Dowlas 70 em bredt 
	

0,96 
Medium 
	

1,10 
Kulørt Satin i mindre Maal 

	
1,25 

Sorte og kulørte dobbelt brede Lastinger 
	

3,50 
Ensfarvede Kjoletøjer 

	
1,65 

Dobbelt bredt Frott, stribet og ensfarvet 
	

2,85 
Uldmousseliner 
	

3,25 
Bomuldsmousseliner 
	

0 75 
Uldne Kjoletøjer i mange Farver 

	
2,65 

Khakistofler til Drengetøj og Herrejakker 
	 1,60 

Bomuldstøj til Kjoler og Forklæder 
	

1,10 
Rød Dynesatin 
	

2,50 
Stribede Dynebolster 

	
3,00 

Blaat og sort hvidtprikket Sirts 
	 1,45 

Gir. Olsen, teessen. 
Telefon 100. 

Sellgoodslyr og Gardiner. 
Husk, naar De skal kube Deres Sengetøj og Gardiner, 

at vi altid fører de allerbedste Kvaliteter i Dynesatin og Bol-
ster i flere Kulører samt Lagenlærred I Bomuld og Hør. Fjer og Dun. 
Ligeledes el pænt Udvalg i Gardiner 1 nydelige Mønstre til den 
Allerbilligste gamle Pris, da Varerne er indkøbt r Fjor. 

Vi har selvfølgelig ogsaa stort Lager i andre Varer og Bom-

uldsvarer til samme billige Pris. De tjener Dem en god Dagløn ved 

at gøre Deres Indkøb hos mig i Manufakturvarer. 

Xanan. 
fliona=ciapeter er dansk A'reejde 

og er stærke og holdbare i Farven. 

Eneste Lager i Allinge er hos os. o o o Vi har i Aar sælilt 

smukke Mønstre og meget stort Udvalg. Priser fra 30 ø. RI. 

Chr. Kofoeds Papirhandel 
TI!, 138. 	 ved Skolen, Allin.:ze. 

Skikkede Spaserodrogler 
og Golfjakker faar de bedst og billigst hos os. Smukke 

Golfjakker i 6 forskellige Farver, heluldne fra 13 Kr. pr. Stk. 

Nordlandets Handelshus. 

Strilil6a110110 
ere hjemkomne og 

sælges i Aar meget 

billigt. 

Se Priserne i vore 
Vinduer. 

En Del Hatte fra 

i Fjor sælges til halv 

Pris. 

Nordlandets Handelshus, 

al Slags Sukker 
og vl har ligeledes nedsat Prisen 

for d.. gode Kvaliteter al 

&ni rit. Dagen! Flormel og 

blandet dansk Flormel. 

Nortlindols Ihmlolshns. 



f) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

tt) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-Maad•Ig 

Godt Værktøj 
a 

Største Lager af Værktøj 
for alle Haandværk. 

Alt i Beslag. Skruer, Som og Bolte. 

Bet h ~Bilik. 	ve Arbejde nli 

Porcelæn Kaffestel 
komplet til 12 Personer 

sælger vi forakun 

pr. Stel (30 Dele) 

Altieo~oil- og PFNIlliciforreloilig. 

finest. desnak %briket 
I >1% Kg %Idum,. 

brsle Vager al irtlilslede Ki?dlliqer. 
Nu. til Forarret er ea Mase Klædninger hjemkommet og 

sælges endnu til gamle Priser. En god kulørt KlaJning Ira 37-39 
-55 Kr. Fine Kantgane Klædninger. Brune og greanielerede 
75-s5-90 Kr. Fine irgtehinn Serge,* Kladninger 115-120 Kr. 
.ilExtehlan Cheviot KlrednIng,er 1;5-70-75 Kr. Motorjakker 
Sorte og blanke Regnfrakker. Olie Benklæder, Trøjer og Kapper, 
alt i stort Udvalg. 

ltest 1 I 1 Inger pars K 1 rydninger efter Mani leveres i 
Leet af fas Dage. For solid Syning og Pasning garanteres, 

Ægteblam Cheviot Jakkestrat til store Drenge Ira 55 Kr .  
Matrosfært med lange og korte Benklæder fra 22 Kr. Blaa Fisker 
Benklæder og kulørte ekstra Benklæder 1 mange Kvaliteter og Priser. 

Stort Udvalg i Hatte. Sportsimer, Kasketter, Han-
eketmlkjorter, Kraver, Flipper og Slips - alt I gode Kvalitet til 
billigste Pris. Ger derfor Deres Indkøb hos mig. 

Jens Hansen. 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms VeiciabilNargarin 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til eine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

En Sending Uicimousseline . meget fine Kva-
liteter 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. m. 
Moderne mønstret 	 4,50 - 

Nordlandets Handelshus 

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

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-
ber ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen. 

9terMasthet4 Oasibt11~. 

Nye Sendinger og stort Udvalg af alle Slags 
Gravegrebe, Illavespader, River, Skuffepern, Hække-
sakse, Grensakse, Planteskeer ns. nt. 

Eketrastierko Staalskovle og Spader til Markbrug. 
Galvaniseret HegntraadslietnIng, 

alle &edder, smurt og store Masker, sælges til Prislisteprisen pr. Kont. 

Nordlandets Handelshus. 

Køreplan. 
Rønne-Allings Jernbane 

Søgnedage. 
IlLarzifii-Seizek•lig 

Fra Rønne 8,25 2,00 6,10 
Nyker 8,42 2,1S 6,29 
Klimenker 8.55 2,33 6,46 
R. 9,11 2,49 7,02 
Tein 9,26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

1.) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Sanolvigg-Rastte 

(t 
Fra Sandvig 10,00 11,

t
20 4,25 8,00 

- Allinge 10,08 11,28 4,33 8,08 
- Tein 10,18 1L39 4,43 8,19 
- Rø 10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 11,05 12,28 5,30 9,10 
- Rønne 11,25 12,50 5,50 9,30 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

9,15 
9,22 
9,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 

å
øger De en Pige, en Kari 
eller en Dreng, eller mang-
le( De en Svend eller Laer-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800 Hjem og læsse al 511R godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her 1 Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-
slillende Resultat. 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial l Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dimpsklbsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag &term., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 21-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen pas Randhuset: 

Udleen hele Arret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Hjelptkassen : Formd.. 0. Thorngrsn. 
Kamret Snedker Chr. Lind, Sandvig, 

Jernbanest. ur aaben for Gods 8-I2, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amtrikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2 -4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fin. 
2-6 Eft rrr  

„Nord-Bornholms UReblaa' 

lryldua 1 is Ard& af mind,' 175) Fastpi. 

fr forund,' tvesyn Postrizunti elkr 
vort Bud 1 Alling.. 5.ndrig, Ulskirr, Ral- 
:har, Ri og KI‘numsku 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
bar dan rkual, Udbridsiu I Nordra Hurra 
illrør kuf I ølhud «lut og ernsr ale firr- 
or Ards! 	Ardrfertar . 

.1Vurd-durnhydnis Ugcbluir 
.piaed , roer s.iumu f.,,E.i.. .11 44,11,8, Art 
sii•JOrn "ep, jair, ranrajag,frEschirisiirr, 
ep., id«, Anyaalivr, Aukilana, rir .  

.Nord • Sornholrn3 Ugeblud" 

...trom, hvil rhiciajr, Aan brrulba paa aiir 
Pastkanforsr saml paa InaPrir Kara10, ar 

1 Kr. haltaarilg. 

Billigst eg hedet 1 

,r}Cfringe Aofonid (.5; -,,Ipr*ifilforreltilq 

Kyllingefoderet BORNHOLM. 
Alle Kyllingers Livret. 

Absolut det bedste og billigste Tørfoder. 

?Riangst Røfl/nid: ag tVronattforretnine. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

     

 

har absolut 

det største Udvalg i 

 

     

ilalle=& Mukredshlier 

     

  

til billigste Priser. 

  

     

Kædevarer, 
Kotojr 121 og 10', KvIeggrinter, Niesegrimer, 
skafter, Kobindsler, itringkold er, indled, Esser, Leg-
ner og Fjederkager. - Største Lager. Billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Blod-Melassefoder 
- fortrinligt Foder til Heste og Køer - samt phomformyrellioldigt 
itiodtnelaseefoder 

Prima Svinefoder til Forebyggelse af Stivsyge haves pas 

Lager og tilbydes til meget billig Pris. Itogk lid er igen paa Lager 

og desuden haves rigeligt Leger af el'e Slags Foderstoffer til bil-

ligste Dagspris. 

( J1 	Stofoninf- 	'robfitførretnino 

Stor* N hedde kvaliteter i 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Børn. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mango andre forskellige Arbejdsbenkla3der. Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bom. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens 1-lansen. 

Fra Rønne 	8,25 12,45 
- Nyker 	8,42 1,02 
- Klemensker 8,55 1,15 
• Rø 	 9,10 1,30 
• Tein 	9,23 1,42 

Allinge 9,33 1,53 
Sandvig 9,40 2,00 

(Sandvig-am. 
Fra Sandvig 
	

10,05 6,00 
- Allinge 
	

10,12 6.07 
- Trin 
	

10,21 6,16 
- Rø 
	 10,35 6,30 

- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 
	

11,01 6,56 
- Rønne 
	

11,20 7,15 

ISBN 


