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Septem6er.
September med Sol
og Elteraarsvind.
du etsar mig saa nær
med dit sære Sind,
med Regn og Slud
og med Roserne! Duft,
din høje Himmel
og bleaklare Luft.
September med Mørke
og Maaneskin blidt.
i dig har jeg længtes,
i dig har jeg lidt,
og aldrig mit Sind
fornægte dig vil :
I dig blev jeg født,
med dig blev jeg til,
Victor Jensen.

MaanefonNrkelse.
(Af en Missionærs Erindringen)

Mele^

Ilte Aarg.
norrootsaccomeractro

1928

oaxraommaocca =I= ereococcom
medens deres gode Ven var I Begreb med at miste Livet paa en
utiltalende Mande.
Omsider blev man opmærksom,
en eller anden vaagnede og saa,
hvad der gik tor sig. Der skel:
intet Anskrig, Man begyndte blot
at hanke med, hvad der faa nærmest ved, som kunde give Lyd.
Potteskaar, Jerngryder, Blikdaaser,
Sten — hvadsomhelsi, Banklydene
tog til, og spredtes fra Gaard til
Gaard, Indtil alt, hvad der kunde
banke. bankede En ond Aand var
I Begreb med at sluge deres Ven
Maanen, og nu gjaldt det om al
hjælpe, som man bedst kunde.
Mnr bankede for at gøre den onde Aend bange, saa at den atter
spyttede Maanen ud og forsvandt.
Og det var ikke blot i ovennævnte By, man bankede. Nej, udover
endeløse Strækninger sad retroende Muhamedamere og hjalp til
med al frelse Maanen, Klap, klap
klap, klap lød det monelont og
spagfærdigt, men vedholdende og
ubajellgt Ira mere end en Sye ndedei af Jordens Befolkning
•

hjulpet, siger Muhamedanerne. Hid.
Indtil er det lykkedes Menneskeheden at bevare Maanen — ved
fælles Anstrengelser .

Ingen anede, al der var en saa
godt som total Maaneformerkelle
Ifølge en fornylig offentliggjort
1 Anmarch. De indfødte begreb Statistik lindes der es, 235 Mllliikke, at man kunde vide sligt paa ooer Muhamedanere I Verden, et
Forhnand, og vl hm hvide, som
hvilke ca. 60 Millioner lever i Alribefolkede Missionstationen, havde ka. Uvidenhed, Overtro og stor
forsømt at kigge efter Formørkel- Barnedødelighed karakteriserer det
sen i Almanakken,
muhamedanske Samfund, om hvilHvem der har opholdt sig f de ket del med nogen Ret er blevet
Muhamedanske Lande, vil vide, sagt, -at det ikke har leveret en
at Islams Tilhængere passer gan- eneste 1, Rangs Videnskabsmand,
ske anderledes pas Maanen, end Kunstner, Opfinder eller Handelsvi Vestiendinge. De ved, hvad mand til Menneskeheden.
Aften vi faer det første Glimt at
Niels H. Brønnum.
Nymaanen og hilser den med et
Fryderaab. Derefter følger de Mennen i alle dens Faser, ser den
vokse sig fed med samme VelbeSky fat i .9ag !
hag som en Kvægopdrætter sine
—o—
Stude, lryder sig ved dens Lys,
Har
du
et
Arbejd,
tungt som faa?
de svale Tropenætter, og savner
Tag tnt r Dag I
den hjertelig, naar den begynder
I Dag er Himlen klar og bias,
at staa sent op.
i Morgen kommer Skyer gran,
Men hvordan tager de imod en 1 Gear er ej at lænke paa.
Maaneformørkelse?
Tag fat 1 Dag !
Jeg sad i min Hytte. der Ina i
Udkanten at en By med ca. 10,000 Og har du i dit Bryst en Sang,
saa syng den nu!
Indbyggere, hovedsagelig MuhameSyng paa din morgentriste Gang
danere, I det vestlige Sudan, sent hver Dag henover Eng
og Vang
om Aftenen den 1G, Oktober 1921. en Hymne glad med Foraaraklang.
Fuldmaanen skinnede lysteligt pas
Ja, syng den nu
et Landskab, hvor alt syntes at
vane roligt og fredeligt. De Ind- Og ejer du et venligt Ord,
saa sig det nu!
fødte var sunket bagover ved Si- I
Snart alettee ud dit eget Spor,
den af deres tømte Madskaale og i Morgen er marmit, paa Jord,
sov — fyldte og tilfredse.
din Ven ej mer ved Livets Bord,
is, sig det nu
Snit begyndte Skyggen al glide
Ind over Maanens blanke Aaeyn.
Langsomt, men sikkert sneg Skyg- Hvis du kan smile varmt og lyst,
saa vis det nu!
gen sig fremad, og inden ret lang
Lad dine Venner ganske tyst,
Tid var genet, begyndte det at før de forlader Livets Kyst,
mørkne, Inde Ira min Hytte blev fornemme Varmen i dit Bryst.
Ja, vis det nu,
jeg opmærksom paa Meanelysets I
Aftagen og opdagede hurtigt Aar- , Fre Engelsk ved Orønvald Nielsen.
sagen, men endnu sov Muselmændene Madrusen ud — sov,
1

Varslet.
- o— Jeg synes ikke, der kan falde Ro over dig i Aften, 1111e.Mo'r
kan du ikke sove ?
Den gamle 90-aarige Kone satte
sig halvt op i Sengen og svarede
Datteren. der las f en Foldbeenk
dp mod Væggen.
— Nej, i Nat faer jeg nok ingen Søvn, og det kan ogsaa være det samme endda, naar den,
der vanker her uden for, blot kan
finde derhen hvor han skel.
Datteren, der i mange lange
Ane havde været om Moderen
heade Dag og Nat og kendte hen.
des mæsten overnaturlige Følsomhed, forstod, at der var noget særligt paa Færde. Hun stod stille op,
tændte en lille Lampe og log Moderens Haand i sin.
— Hvad er det, du tænker paa
lille Mor, er der noget, du er bange for, eller er der nu igen nogen,
der skal dø ?
— Ak nej, Ingen gør mig noget, men vil du gas ud og se.
om han ikke gear her omkring HuNu forstod Datteren, at det var
Sønnen Moderen tænkte paa, der
i sin Ungdom fo'r vild, som hun
sagde, og som den Gang forlod
Landet for at undgaa Dom og
Straf. De havde siden hørt om
ham, ni lian drog omkring I Nit.
holenclene [ned en Kramkiste ene
Ryggen og solgte Billeder, som
han selv malede og tegnede. lian
forstod ugealt al gere Ure 1 Stand.
og læggie S taler under Støvler.
Han kuede reparere kamle Møbler
og sætte Glas ir d, 14.; bilel forstod
sig paa, hvor Fagleve }havde de•
res Opholdseieder og Byggeptad.
ser, og alle Bitenster vidste lien
Navn ti', Folk holdt af ham for
hans smukke Hi 'oders Skyld, og
gav ham Brænd, u og Mad,
Hans Navn blev næsten aldrig
nævnet at de to der hjemme. De
kaldte ham blot — ham eller
han.
— Vil du Il tre ges u t og se,

Stenbroen og stryge ment Haanden
over Ruden. Jeg hørte ham ogsaa
klukke, som da lian var en lille
Dreng. Skulde jeg ikke kende
min egen Drengs Slemme. One
ud og nævn hans Navn og sig
ham, at vi venter ham herinde vi har ventet ham t mange Aar,
Sig ham, at du vil lyre op i Kakkelovnen, og al hen maa lægge
sig her ved Siden at mig, som da
han var lille. Jeg skal tørre Durerne at forfrosne Kinder. Lok for
ham, saa gear han nok med dig.
Datteren blev længe ude denne
Gang, og Moderen hørte hende
gas omkring Huset og kalde pen
ham med alle kærlige Navne ren
Barndommens Dage, men kun
Vindens Sus og Jag omkring Hus.
hjørnerne klagede og jamrede som
Svar.
Næste Morgen var Vejret stilnet
al. Snedriverne Ina hvide og rene
omkring det lille Hedehus. Og
paa alle Veje og Siler var ethvert
Spor heade at Menesker og Dyr
forlænget udslettet.
Nogle Dage senere stod der al
læse i et norsk Blad, at en halvgem
paa Ryggen var fundet død. Det
saa ud, som havde han siddet ul
Hvile under et Orantice ved Siden
af en Fjældsti. hvor han var blevet Indhentet af en af de hvirvlende Snestorme, der somme Tider
bryder løs med en altopslugende
Vælde, som kun Elg og Ren, men
intet Menneske kan gennemslag.
Maja Aagaard.

om lian ikke gear her ude I dette
Herrens Vejr, jeg tiur han tog
paa Dørklinken, og jeg fornam
at han sted og lynede sid Vinduet.
Datteren slog et Tørklæde over
sig og gik ud ad Bagdøren. Moderen:hørte, hvo, Vinden log haardt
igen, og Sneen leg ind over det
toppede Stengulv r Gangen.
Hun korn snart tilbage og angst bel ulige Moderen med, at det
kun var Stormen og det onde Vejr
der sled ug lev i alle Luger og
Fuger. Ingen Mennesker vil vove
sig ud I delte Overkasivejr, Sneen
hvirvlede omkring Huset I den
vildeste Dans. Nu skulde de slukke Lampen og sove I Guds Navn.
Kun faa Øleblikke efter kaldte
Moderen Igen.
— Nu maa du for Jesu Kristi
Skyld gas ud. Jeg hører ham atter og atter kravle herude paa

filimen•ker.
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som Ingen Vinterstorme
kan tvingeltungl I&Knæ.
Del pusler og det kvidrer
I Kronens dunkle Læ.
Den brede Bark har Mærker
at mangen Dyretand,
og Mennesker har ridset,
med Menneskeforstand,
cinaa Navne og smag Hjærter,
der trofast etaer I Brand.
Det er saa sødt at trives
i Sol og Bygeregn
og strække stærke Grene
mod Himlens lyse Egn.
hvor Sol og Milene byttes
som Døgnets Kendetegn.
Tidsnok ken Barken skalle
og Vedet tørre ind —
den store Krone bliver
et fattigt Oreneepind,
hvis runkne Grene knækkes
for selv den mindste Vind.
Men een Gang skel den komme,
den allersidste Dag,
da søger Træet Støvet .
til Dødens Velbehag,
mens hule Storme tude
som Horn paa Dommedag.
Aage Berntsen.

/åen i buskets Tjeneste.
—0—
En Sydafrikansk Professer beskæftiger sig i Øjeblikket stærkt
med det Problem at faa Aber dresseret til at gøre Nytte. Han hævder
at Menneskene i lange Tider ikke
har gjort virkelige Forsøg paa at
udnytte Dyrene i deres Tjeneste.
Og dog har det vis! sig, at Ulvens
Bastard Hunden, er blevet en tro
Tjener, at Elefandten villig lider
sig benytte, og selv Fugle som
Duer og Strudse udmærket kan
gøres til Husdyr. Men det klogeste al tille Dyr, umulig Aben, har
man ikke gjort noget alvorligt Forsøg nit d, til Trods I, r, at vi Gang
pas Gang har set, at den kan dresseres til alt muligt i et Cirkus.
Man ved at Aben kan køre paa
Cykle, trække i Tøj og sidde pænt
ved et Bord og spise, men man
har aldrig forsøgt at bruge den til
noget nyttigt, natuillgvie Iran det
ikke komme paa en Gang, og
det er kun de klogeste at Aberne
der kan bruges; men Professoren
hævder, at mange et dem udmærket kunde afrettes til at gene Nytte
i et Hus, og særlig paa Frugtiarmc vilde den være udmærket til
at pille Frugter ned. Den ville
sikkert eflerhaanden blive bagide
en blillig og en udmærket Arbejdskraft, og selv om den ikke er 1,
Stand til at tale, saa opfatter den
godt. Det er bevist mange Gange
at den udmærket kan kommandere!, og at den lorstaar, hvad man
forlanger af den. Det vilde naturligvis være behageligt, om men

Træet.
Den nye Morgen vækker
det store, vilde Tree.
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Nu skal De købe Hatte

I Aar i stort Udvalg. Pari], te fra il —20 Kr. pr. Stk.
-En Del Filthatte udsælges meget

Dusin line Heri hmie og
kg her kobl et Prøvelager af
vif under almindelige Forhold
5-1+ Kr.
sælger dem
koste det dobbelte.
Største og billigste Lager af alt i Herrelingeri.

Gudstjeneste.

haves
Sendeg den 30, Sept.
. Allinge Kirke
'(eniirtn alion Kl. 10.
god, opvakt
Hund,
Et
saneder gammel) er billig t dl
Bladets Kontor anviser.
En

Grise,

billig,

Louise Larsen, Allinge.

stort Parti Kopper
er hjemkommen. — 45 øre pr. Par.
Theskeer 10 øre pr. Stk.

.:1111iNe

r

SWfonitif- 8 7robtiRlforrelilithj.

S-dg

Alle Slags tørre Kornvarer
91arblanlie0 inft1elouø.

Høns, g Vildt

g er, /Endt!. Gæsjo

1.41 i Tre., hM r.ic

Pr!,

aveanlæg
Nyanlæg saavesom
af Haver udføres

'delse

Vectligehol-

Gartner Lindgren, Tejn

Telefon Allin ge 68 x,

Kranse leveres ~Bestilling
og leveres overn14.

En flink og paalidelig
Fodermester

kan faa Plads paa 1. November

Kildeagarird. Tein St

En brugt emaljeret

Kakkelovn
bornholmsk Fabrikat, er billig til
Salg.
Frank Hansen, Tejn.

15-16-aars Dreng

No% br.

p.ia
' lc si fra Pia is til I.
stelleglined, Klemensker.

ffye og smukke Varer

ATOR1),

All Enge.

C't1.1 .Enenieren.

•

Jens Hansen.
købes og betales med højeste Dagspris
Kornvarer tages i Bylte for Mel og Gryn.

r gi ) e; lit
nniceuaned nr. Allinge.
,

pr. Stk. De

passende som Gaver er hjemkommen. — Meget lave Priser.

Koolirmaollabilier
i Matrosfacon haves paa Lager i 3 Kvaliteter fra 21,50,

Stortrøjer i 2 Kvaliteter haves med blanke eller
med sorte Knapper.
løvrigt har vi et meget stort Udvalg i marineblaa og
kulørte Drenge-Habitter til vore bekendte smea Priser og
gode Kvaliteter
Alt i Lingeri til Konfirmander, bløde Hatte, marine
Sportshuer, Kraver, Manchetskjorter, Flipper. Slips, Sokker,
Seler, Undertøj m, m.
Største Udvalg, billigste Priser,

Tlf. 5. —

Allinge

— Tlf. 5.

En ugift

Fodermester

stort

Konfirmationsgaver
smukt Udvalg til meget nedsalte Priser anbefales.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning.
M. Lindberg.
Telefon 93.
Gravering og alle Slags Reparationer udføres,

111=111~~11111111111~1111~1,

snr.i, til 1. November.

Broddeganrd i Rø.

Al Jagt

,,.lirengt forbudt paa

St. Myregaard. Klemensker.

Al Jagt
:L}-es paa
1.midegatird,

Køb Deres Lodsedler

Landbrugslotteriet og det danske Kolonial (Fiasse) Lotteri i min
Kollektion,

sti

- Chr. Tranyen-Holrn,
Allinge,

Allinge-Sandvig

llloldslarelliags

Sylornioll

afholder
offentligt Bortsalg
og Bal
paa
Forsamlingshuset
,,Harrimers' hus' Lørdag den 6. Oktbr. Kl. 7.

NORS
Damefrakker
og Pjækkerter
et smukt og righoldigt Udvalg
er nu
paa Lager i

49.5..Carsen.

Torreae fibrikoser
Ny Høst — meget billigt.

gode Kvaliteter og prima Forarbejdning.

Kulørte Pjækkerter fra 19,85.
Kulørte Eskimofrakker fra 41,00.
Sorte Klædesfrakker fra 41,00.
Kulørte Konfirmandfrakker fra 21 Kr.
Pressede Plyskaaber fra 55 Kr.
Sorte Klædes- og Eskimofrakker er paa Lager
i ekstra store Størrelser.
Se vort store Udvalg, vi har noget for enhver Smag.

Magasin du Nords Udsalg
ved

Victor Planck.

Til Hoolirmatiolleo
anbefaler vi

os med et righoldigt Udvalg i

47 Matros- og Jakke-Habitter ,e7

«rede blandede Frugter til meget rimelige Priser — samt
billig Pris.
cc
Allinge
Tit. 12. '4' • "1. 41-4""t14••

L, Dellgren

Bemærk Spilletiden
er forandret,

Tlf. Rutsker 4.

Bil udlejes

til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32,

Stor spændende Kriminalfilm
17 Akter.
I Hovedrollen Miriam Coper.

Overretssagfører

2ojesen Xofoed, Rønne
86, Mortessgad6 17.

sorte og

Fineste alifikkel
Fill hvid lelsallot

35 øre pr. Halv-Kilo.
49 S. Larsen,

Musikillsirmenir
Gramophoner med og uden Tragt
Harmonikaer og Mundharper tilbydes til billige Priser.
Sidste Nyheder i Plader
er hjemkommet.

Violiner,

Sandvig Boghandel
Abrahamsen.
Tlf. 55.

hvide Kjoletøjer

i alle Kvaliteter,

Nordlandets Handelshus.

En god Jagttæve
og et fritstaaende Hønsehus er
billigt lit Salg.
Fodermester Schou.
Kølleregaard Rø.

Hasle

Onsdag Formd,

Klemensker

Ny hjemkommen hl nedsat Pris.

i vore bekendte

■~1~111~111111~1~111•
25 prr

Billige Priser.

Søndag den 30. Sept. Kl. 71/2,

1- fælles I

• Jazz-Jazz Orhester

Vinteren.

•••••••••••••••
•
6-7 Personers
!Biografen. udlejes til enhver Tid,

•
••••••••••••••• Inkassation, Dekumentikrivning in. ni

Gentagelse af Høstfesten

Iri- oneert hver Aften hele

Nordlandets Handelshus

NB

Victor Planck

Søndag den 30. September

5fallej og Xnas!

Et Parti 14" Udskudsbrædder
svære og stærke til Stalde, SvinebrIkse og lign. sælges meget billigt.
Mange gode Udskudsbreedder — trekvart Toms og 1 Toms -- i alle
Længder sælges °pita meget billigt.

magasin du Nords Udsalg De Ifickede.

Iliorlimis Hotel
Bid til fil, I.

Nordlandets Handelshus.

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med stort Udvalg al
Seletøjer hele Sæt saavel som enkelte Dele i prima Udførelse til billige Priser,

Chaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter

i

stort Udvalg. Reparationer at aIt
til Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

L. Karlsen, Klemensker.
Telefon nordre 211
NS. En Del Lædergrimer
udsælges uhørt billigt.

Randhus Havemobler

er nu paa Lager

Si

50 Kr. pr. Se

VadsRemasRiner
30 Kr. pr. Stk,
kan !aes pas Prøve uden Købetvang.

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

VI har endnu rigeligt Lager al

18 pCt. Superfosfat
og 37 pCt. Kaligødning.
og sælger gerne.

Nordlandets Handelshus.

V

Jeg vil synge en Sang til min Cykles
blanke, elastiske Hjul,
der gør mig, i Fort over Vejene,
-5,, flyvende let som en Fugl.

u.a•

Jeg hader at kravle langs Jorden
pas langsomme Menneskeben,
snuble i frosne Hjulspor
og slide ujævne Sten.
Nej, flyve /Listed paa min Cykle
med Blæstens Pust i min Ryg,
spejde mod ny Horisonter,
frejdig og frigjort og tryg.
Flyve pas fjedrede Ringe
ud over Bakkernes Kam,
svøbt ha Pande til Fodsaal
I Luftens bølgende Ham !
BT.

k De kindte Stemmer

Endelig. endelig var der Penge
nok til Billetten hjem. Nu var det
ogsaa lyve lange Aar siden, Orete rejste hjemme fra til del forjættede Land, hvor hun skulde finde
Guldet og de grønne Skove. Eller
ul at have tjent el Aars Tfd, fandt
hun da ogsaa langt inde i Amerika en tysk Blikkenslageravend.
Fundet var ikke godt, han blev
dr, senere I deres Ægteskab en Mier!
Ir lig Mand og en slet Familieforsørger. — Grethe kunde aldrig glemme Danmark og dem, hun havde
forladt, og aller inderst i sit Hjerte gik hun gennem Aarene og bar
paa et stille Haab om, at hun en
Gang igen skulde faa Lov til al
træde i Land i København, der
hvor hun sne frejdig og fa: haabningsfuld havde vinket Farvel til
Forældre og Søskende, og hele
Venneflokken.
Hun var — trods daarllgt Helte bred — flittig og passede godt
—om detpaa Smagskillingerne
var muligt, hun kunde fas sparet
Ira til Hjemrejsen. — Nu endelig
efter lyve Aara Slid og Strid stod
hun med en lille 10-aars Pige
færdig til Hjemrejsen. Da hun var
kammet saa langt ud paa Havet,
'at hun ikke mere kunde se Land,
overvældedes hun al Mindet, om
alt det kære halvglemte gamle,
hun nu skulde møde. Forældrene
14 var begge døde ; men hendes Brodet havde Fredrenegaarden langt
- oppe f Jylland, og en Søster var
gift og sad smut I det 1 en Stationsby, ogsaa deroppe. Hun havde meldt sin Ankomst og saa dem
allerede begge stele og vinke ud
• mod Skibet. Hun tænkte sig dem
• maten uforandrede og mindedes
Broderens muntre og skæmtende
Væsen ved Afskeden,
Den, der skriver disse Linier,
kom til at rejse med den lille Fru
Grethe Gørtz op dennem Jylland.
Der havde ingen været ved Skibet,
• men et Brev havde underrettet
hende om, at Broderens Kone var
meget syg, saa hun skulde blive
nede hos Søsteren ved Stationen
foreløbig.
En Maaned senere mødte jeg
hende ude paa Sognets Kirkegaard,
hvor hun sad pas en græsgroet
Grav og saa hen for sig med el
underligt forkuet Udtryk i sine
trætte øjne, hun rejste sig for at
hilse, og det skar mig langt ind
i Sjælen, da jeg saa hende staa
der i sin lidt fattige fremmedagtige Dragt, saa underligt forladt og
hjemløs.
Ja, her er jo Fe'rs og Mo'rs
Grave, det er saa sært at tænke,
her har de ligget længe. Det er
tørst nu jeg ret torataar, at de er
døde Alling var jo saa levende
Ior rnig, naar jeg tænkte paa det
herhjemme ; mens jeg gik derovre og længtes. Jeg saa Fat sidde

for Bordenden med Merskumspibe,
læsende i gamle .Hjerting Amtstidende`. Jeg ser endnu hans Øjne, neer han saa over Brillerne og
sagde : _Grethe gaa ned og tag
mig noget godt koldt
", og saa
tørrede han sin Pande med sit
hvide Frakkeærme, — Og Mo'r
— hun stod mest for mig derude
I Spisekammeret, hvor hun stod
og smurte Melmad til Folkene. Aa ja, jeg vidste jo nok, de var
døde forlængst, og jeg vidste ogsaa, at det Ikke mere var den
gamle Lede og Stald med Bindingsværk og mosgroet Tag, som
jeg skulde gense — Jeg vidste
del hele, men jeg troede det
ikke.
Ja, indskød jeg halvt midlidende
— lyve Aar — ved de hvad.
Ja tyve Aar — nu ved ;jeg,
sagde hun, — at de lorandrer, og
de udsletter. Jeg synes næsten,
det hele blot har været en Drøm
for længe, længe siden.
De har Ikke fortrudt, at De gik
og sparede III den Hjemtur alligevel, prøvede jeg,
Aa, nej, svarede hun, mens det
Irak sammen til et !Ille vemodigt
Smil — det var jo ogsaa — loretaer De mig — en lang lykkelig
Drøm. Jeg tror næsten, det bedste
af det hele er at ligge halvvaagen
om Morgenen tidlig oppe pari det
lille Gavlkammer og høre Folk
smaasnakke om Vejr og om Vind.
Da synes jeg at høre alle de kendte Slemmer og da drømmer jeg,
at jeg er lille Grethe pas Gaarden
eg er kun lyve Aar.

Yaa .Fodtur
gennem europa
Sims fortæller om tins
Ilagbo;:oplapelsor og Hinder.
an or or OM

—0—
Det er den 19. September.
Jeg traver planløst rundt I Berlins Gader. Vejret er trist, rigtig
surt Efleraarsvejr. Byen er trist,
skidengraa Facader, lange, ensartede Husrækker, endeløse asfalterede Gader. Saa kommer jeg forbi
Folkemusæet og gaar Indenfor, for
om muligt at finde Afveksling. Men intet nyt, Intet originalt fanger Opmærksomheden ; det er jo
de samme lange Korridorer, de
samme halvmørke Sale, de sømme
Genstande, som Jeg har set i de
andre Byers Musner, — hist og
her minke en Smule Variation i
Arangementet, Jeg løber det flygtigt igennem, og da Fabrikkerne
fløjter Middag er jeg alter nede i
de triste Gader. Paa et Spisehus
fortærer jeg Middagsmaden og læser Aviserne. Sea afsted til Banegaarden, en Billet — Sletlin I —
Farvel Berlin i — Atter gear det
mod Nord i rasende Fart ad blanke
Jernakinner.
Det er et fladt og ensformigt
Landskab vi ruller igennem, men
Nærheden af Sleltin blinker blanke
Kanaler mellem grønne Treer og
Oderfloden udvider sig i sit Delta.
Kl. 5 og i høstlig Eftermiddagssol
ruller vi Ind paa Slettins Banegaard.
Stettln er en By pas c, 150,000
Indbyggere og aer ud til at være
I livlig Opkomst. Her er en god
Havn og lange Kajer, hvor Skibe
losser og lader. Tre Broer, foruden Jernbanebroerne, forbinder den
gamle Hansestad med Laitadla og
de nyere Bydele. Interessant er
det at start oppe pas den høje, nye
Jernbro og se ud over den langstrakte Havn, det travle Liv, Skibsverf let og Byens Huskarreer. Der ligger en Damper med dansk

Flag det er den, der gaar til København i Morgen.
Sleurn har mange store Pladser
med Parkant/eg, Statuer og Springvand, — liere smukke offentlige
Bygninger, f. Eks. Randhuset, Teatret, Børsen, Post- og Landretsbygningen semi det store Koncertog Foreningshus. Her er flere interessante Kirker og det gamle
Slot med to Kirker, en lulberak og
en katolsk. En al de gamle Porte
fra Stettins gamle Fæstningsværker,
Kinigsthor, stiar endnu som Minde
fra svundne Tider,
Næste Morgen gaar jeg ell lang
Tur omkring i Byen, sidder længe
I et Anlæg og ser Arbejderne med
store Faldhamre ramme pommerske Bjælker ned I en sumpel Grund,
hvor Murene langsomt rejser sig
til et stort, moderne Bygningakornpleka,
Kl. 2 ringer Dampskibet Afgang
og vi glider ud fra Kajen I stille
Septembervelr. Snart er vi ude
pas Steltinerhavets rolige Flade,
der straaler i Septembersol. Ved
Solnedgang er Søen som et Guldbækken, kranser af lave, sivbevoksede Øer. Saa glider vi ind
Lagunerne, ind I det snævre Udløb ved Schwinemilnde og gør el
lille Ophold.
Det er næsten mørkt da vi staar
ud mod det aabne Hav,. Tyskland
ligger derinde bag Klitterne. Jeg
Maar I Skibets Forstavn og stirrer
mod Nord, mod Hjemmet, træt og
mæt al Rejselivet, Bag mig ligger
Europas Lande og Byer. en gennembladet Billedbog, der ikke mere
har Interesse, Ved min Side staar
en ung Schwcitzer, som jeg traf I
Sletlin. Han er pen Rejsen mod
Nord og vil til Danmark. — Ogsaa han er stille og tankefuld.
— Det bliver køligt, vi vil gaa
til Kejs, sagde jeg.
— Aa nej, lad os blive her lidt
endnu, bad han. Lige fra Barn
Hav, bort fra de høje Bjerges viehende Favntag, ud hvor øjet intet
andel møder end den store Uendelighed. — Havet er dejligt !
— Ja, Havet er.dejfigt, Maanen
kaster Guld paa de legende Bølger,
gyldne Striber snor sig i Kølvandet, og om Skibets Bov kastes de
hvide Skumalriber. Hist og her i
Mørket brydes hvide Skumtoppe.
— Del er Havfruerne — N,xerne
— der lokker Menneskene ud mod
Eventyret, gør dem drislige.og forvovne, giver dem Paulas,. Vi draget ud I Verden, lokkede af Blændværk, Lykken finder vl Ikke; men
er man ganet fri af Skærene, vender man tilbage til Barndomshjemmet og lever paa Minderne om
del, der ikke var, men melaske
kan blive Lykken tor os.
Sne forlod jeg Fantasten og gik
alene ned pas Mellemdækket, hvor
en Madras og nogle Tæpper var
anbragt mellem et Utal af Kurve
med Frugt, tyske Blommer. Pærer
og Æbler, der skulde til København,
Underligt at det lille Danmark
ikke kan forsyne sig selv med den
Frugt, det fortærer.

eiteregemeifte~11"ffilii"

Jagten

aflyses

pas følgende Steder: Østre og
vestre Borregaard, Kaggaard, Vakl.
Sørensen, Rutsker Plantage pas
Bolrelyngen, Vang Stenhuggerier,
Habbedarn, G. Linda Lynglod, N.
Jacobsens og Johs. Jacobsens Jorder I Olsker. Omair.-Hunde forb.
Overtrædelse bliver 'trængt partielt.
Rats Jagtforening.

En Læredreng
antages straks eller senere.

Smed Mogensen,
Tlf. Ruts 75,

En yngre Karl
kan las Plads til 1. November.

Dyndegaard.
Rutsker.

Paalidelig Pige
søges til 1. November.

Valdnoddegaard pr. Tein
TI!. Allinge 110.

Ro Husmandsforening
holder 1-lostfe•t pau Hotel
-Helligdommen' TIretlaz den 2
Oktober Kl. 7 Eltm., hvortil Medlemmerne Indbydes.
Beret yrelson.

Cigar-Butik
med Lejlighed er til Leje I. Decbr,

Fru Ipsen ved Posthuset

Til Salg.
2 Sofabænke, ur] II og ru u.utue'.
1 Træde-Symaskine, i Svare eg
et Bord er til Salg hos
Kriattan"Jeneen,
Usket,
y
Til.

Til Konfirmation
anbefales Konfirmationsgaver
Lommeure I stort Udvalg.

Rich. Nielsen, IIrmarr,er,
TIL Klemens n.

Forlovelsesrilloo
pars Lager i alks Størrelser.
ALLINGE

11r- og hirismodeiorroloiog.
Navn gratis.

A. M. Lindberg.

Allinge (Indgang Haven)

4-Ugers Grise
er III Salg den 30. ds. hgs

Niels Rasmussen.
Tlf. Ruts 85 x

'lodde- og gfromfterplukning er strængt forbudt paa
Aksel Feiths og P. A, Olsens Jorder I Bindelad.

Maskinolie
Cylinderolie
Konsistenste
Remfedt
Pudsetwist
Balattairernme
anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Jagten
er strængl forbudt pari Bagergnerds
Magnus Olsens og Pcllegaards
Jorder. Jagende !lunde bliver
skudt,
Hen jarelherelf igede
Hollandske

is.
p,. kg
I
Fineste Karoline Rus
SO
Klare, fede Japan-Ris
trit
Store, fede, lipoiciede
50
Sun: n Ris
Fineste hvid Rismel anbefales.

Blomsterløg
er hjemkomne,

TII

„gfallelgst',

KONFIRMANDUDSTYR

anbefales:
Ja: t evrerer, Solonriflr.r,
rn
Patronhylstre. Hagl,
Fænghætter, Patron hast ø er
ladede Patroner
alt til billigste Priser.
ALLINGE

Kolonial-&Proddllorrellling,
NORDLANDETS
MANDELS NUS
ALLINGE

Xafifielovne
og Xomfurer
fra C. H. Hese I Valle er hjemkommet nyt Leger at sorte og
emaljerede gakicelovno 1 forskellige Størrelser og Stilarter navel runde som firkantede, alt i
særlig smuk Udførelse, solide og
brændselsbesparende, som sælges
til Fabrikens Priser.
gi)tufarer i forskellige Størrelser, meget svære og dog billige.
lUstdele til, Ovne og Komfurer. Surgryder, Vanke, Bygnings-Stohegods, Hiikkelovnsror, støbte og Pladerør, —
Ovrikit, ildfaste Sien og Ler anbefales til billigst mulige Friaer,

lleslparli a! nye Cykler
udsælges billigt.
Cyklelygter, Ima Messing.
prima elektr. Dynamolygter 14,00
Elementer og Lommelamper i stort

Udvalg.
Rich. Nielsen.
Tlf. Klemme n.

ARBEJDSTØJ
5lori
I Udvalg
6ode
hVafileler

15maa
/ Priser

J. e. yroini
Allinge.

Cigarer
Vil De have en god og billig
Cigar da køb den hos

J. B.

Larsen.

Prima danske Cigarer
pr. 'ilKarme 6 Kr,

Lifilinutiollsglver

Salmebøger og Telegrammer anbefales.
— VI har i Aar mange smukke
Ting, der egner sig til Gaver.

Sandvig Boghandel
Abrahamsen, Tlf.

00 iærtli9e INdllillger I

Ordet er frit !
I No gør vore mange Læsere i Ry og
pas 1..s.Id opmærksom pen. at enhver kan
tao optaget Artikler og Indleg rm Emner
el almen inimesse i .Nord-11‹iritholms .

Kun,

Ulr;chili', ig-e 1. en er
ri Jet 3k , e1ne er
hulcm i en sømmelig Form og indrarGr rimelige GI-Jenser. samt at Indsendere - til
Underretning for kedaktiorien -opgiver
og Adresse Ligeledes modtager

Navn

tik

Redaktionen gerne Meddelelser om saa, danne Ting og Forhold, som egner sig
Ill Behandling i Bladets Spalter.
I Dette galder baade 11>en og Landet.
og det er en Selvfølge, at Red.,krinne n
altid vil iagttage den ,iterigest,- l.t.st, e,
lion med Flen,vii til sine hilder

U30
ilenterliffl

liger 1)e en Pige, en Karl
eller en Dreng. eller manglet Ur en Svend eller Leer
ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snoreal avertele t Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Iljern og læses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce tier I Bladet vil derfor saa
godt 5UCII altid bringe et tilbedeslibende Resultat.

j

Fineste damalk Fabrikat
›f§ Kg Pokker.

Klemensker Cementstøberi
ved 11Intzegnard - anb [Mer G-mer-driver t I moderate Priser.
Tagsten - llnrsten - Blokke - Itrondsten etc.
Bestillinger modtages gerne TI!. Klemt uss. 5 y eller
W. Sleben, Autobane.

Rønne K
Nyker
Klemensker
Re
Tejn
Allinge
Sandvig

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Ilevelabil Nargarillo,

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

Bornholms Vegetabil Margarine.

Serne-Nonfektion.
Pigekniber I svært Stol fra 12 id 15' Kr.
Astrakan Knaber fra 25 -30 Kr,
Drengefrakker t 'trang. Størrelser.
Matrosdragter, Jakki habitter, Stortrøjer i omfattende Udvalg og Kvaliteter, Fdri.c.1. tv, F,,c,,sler.

teessens 8ne-21dsaig
re

Kakkelovne,
sorte og emaljerede i forskellige Faconer

Komfurer,

f.prskellIge Slags og Størrelser. - Righoldigt Udvalg

rie-Udsalg fra Anker Heegaards Fabriker.

Akarla Petroleumsovne.
Ait til billigste Dagspriser.

Allinge Kolonial og Produktforretning.

I

LÆKKERT SMORREBROD

Sandvilg-114~
9,40 5,40 9,10
9,47115,48 9,17
9,56 5.59 9,26
10,12 6,16 9,42
Rø
10,28 6,33 9,58
Klemensker
10,40 6,45 10,10
Nyker
11,00 7,05 10,30
Rønne H.
Sandvig
Allinge
Tein

1

Bøn- og Helligdage.
8,00 10,10 12,05 :7,30
Rønne H.
Nyker
8,16 10
46
Klemensker 8,28
a
8,13
1
Re
0,43 10,
Tein
8,57 11,07 1,47 8,27
Allinge
9,07 11,17 1,57 8,37
Sandvig
9,15 11,25 2,05 8,45
Naodyig-Benas
Sandvig
9,30 1,50 6,25 9,10
Allinge
9,37 1,56 6,32 9,17
Tem
9,46 2,06 6,41 9,26
10,01 2,21 6,56 9,42
Ro
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Nyker
10,27 2,47 7,22 10,10
Rønne K
10,45 3,05 7,40 10,30

Hononisterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 - 4
Branddirektøren du.
Stempeitilial t Sparekassen. 10-12, 2 -4
Dempsklbsgspeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslagen 8-9 og 2-3
Folkebogsamlingen paa Raadliuset:
Udisan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9
Hjælpekessen: Formd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,
jernbanest. er artben ror Gods 8.12, 2-6
Ksemnerkontoret 10-ti og 2-4
Diskontobanken 2 4 Eftm.
LaanePostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
5kandinaviegsAmerikalimen:
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 Fm.
2-6 Eftm.

•
•
•
•
•
•
•
11

. s..4asa. ef mulds; 7
fihi ved
lu r:snar., ‘;Irrninl
~vore Bud I Al4111£6 Sandviv, Ursar,
ski ,.

, Masseraf gode Udskudsbrædder
brede, alle Længder, sælges meget

H.' Og Miniinilti•
„Nord-Bornholm Ugeblad"

sar din
biks , lims

er

en Tom

tilbydes fra lossende Skib til

Kjole-tøjer.

Derliii ell

Llønnlilii I PlOrdid Herred
I elhvirt relem ,i egn« ',te derA5vrterznig.

„Nord-Bornholm Ugublad"

i«.nrir
rJteiu eirni tiMålra.h K r ,e1134/
44a.i0m Køb, Snik ,
Anhtlow
515.
efter. siler A/ lysninger,

Art

„Nord-Bornholm Ugeblad"

Nordlandets Handelshus

esse

Skal De have Tøj til en Kjole, bør De i egen Interse vort Lager al fikse og moderne Kjoletøjer.
Ensfarvede Stoffer I m brede fra 2 Kr. pr. m.
2 Kr. 65 Øre m,
do.
Skotsklærnede do.

Nordlandets Handelshns.

Kul og Koks
af- allerfineste Mærker ventes med Skib fra England.
Trods den høje Kurs har vi dog nedsat Priserne

]Etene e-1114litlyig

ir.

••••••••••11111~~~...~■■■■da

trekvart eller
biltigt i

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

„Nora tiornlunal, Ugrplad"

BORNA MARGARINE
er fin, frisk og velsmagende og giver

Uge og

Bestillinger modtages gerne.

%Hinge Stotoitlat= og 13rnbuftforretning.

Nye Damefrakker.
Pjækkerter i moderne Faconer, Stoffer og Farver.
Solidt forarbejdet. Priser fra IS III 178 Kr.

Chir. elsen, Messen.
Telefon 100

Allinge -

Postgiro 7562

Prima velrenset

&Isen, lillinge
øiat

•

ventes i kommende
billigste Pris

Allinge Kolonial- og Produktforretning,

Erindringsliste.

Telefon 100. 42, Postgiro 7562

•

Gødningskalk

Benne-Mandelt

Nordlandets Handelshus.

• •
•

,etw Xanden.

Søgnedage.

for kun 7 Kr, - saa længe Forraad haves.

efir.

Største Udvalg i Arirephillenklreder, Jakker, Veste, Skjorter, Muser,
Drengeklemlninger. Stortrøjer og alt 115rnekonfektion
Trikotage og Garn i stenle Udvalg.
Pænt Lager i lijoletojer, 1-made hvidt og Kulørt, stribet og tætnet,
Ensfarvet t mange Kvaliteter og Farver. - Billigste PrISer.

Rønne-Allinge Jernbane

at De kan købe originale arnarikanske Arbejdsjakker hos os

ved

Jakkesæt og Matros fra 34 Kr.
Ekstra Benklæder i 20 forskellige Farver og Kvaliteter.
Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker. Stortrøjer
ekstra billigt.

Køreplan.

»e klar over

819

ti brum K !rr d n i nger sycis 1. r 37 39 t r.
Et
Ægte tr'oa prima Cheviot 1:kodninger 55-60-05-711.73 Kr.
Ekstra fine bias Serge» Klædninger 115 Kr.
Fine kulørte Kamgarn.; Klædninger SO-S5 lir.
Kvailtetri
liontlrmntIona Kbrdninger i ekitra

alle
Rtad5,, Kr.147,

itigaas hver Fradag, kan bestilles paa
Posifkonfortr saml pars
hostet i Kr. halraarilg.

Saarug ogSaahvede
ilbydes fra Lager. - Bestilinger modtages gerne.

%Utugt Stoloninl, og $raburtfurretning.

Slidstærke Sædsække
Ni 2 Kr. 40 Øre.

Chr. Olsen.
Messens Ene-Udsalg, Allinge.

.,k1kG AS14/
NORS
Fikse Nyheder
i færdige sorte og uldne Kjoler er hjemkomne,
Vi har det store Udvalg, Faconer for ældre og yngre Damer,
saavel som til ganske unge Piger. Kjoler med hellange og halvlange
Ærmer fra mindste til største Størrelse, alle Farver, alle Priser. ingen
behøver at gas forgæves.
Vi har ogsaa el nyt, fikst Udvalg I Bluser, Bomflonel, Viyella,
Uld og Silke. Svære Bomuldstionelsbluser fra 3,511. Sorte og kulørte
Nederdele, alle Størrelser indkil '90 cm Taljevidde,
Rimelige Priser, prima Stoffer og Forarbejdning.

Magasin du Nords

Udsalg
ved Victor Planek.

