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I. 

Sukkenes Bro. 
• 

Vort Billede er I Dag hentet nede fro det solrige Italien, fra 
det skønne Venedig, Adriatertievets Dronning. Fra Markuspladsen, 
der ligger hadet i Sol, omgivet af strealende Paladser og ombølget af 
et broget Folkeliv, fra Merkuskirkens gyldne Portaler med de flagrende 
hvide Duer, er vi grinet gennem Dogepreactsets svale Buegange ned 
til Havnekajen og stirrer ud over Lagunens glitrende bias Flade, hvor 
Skibe og _Dompitade glider forbi, hvor Gondolieren indbyder til en 
flaadiart gennem Kanalerne. Her pen Rive degn Schiavoni ligger et 
et Verdens dejligste Panoramaer udbredt for dit undrende Blik og du 
ser el ægte sydlandsk Folkeliv og hører al Verdens Tungemaal summe 
i dine øren ; men gear du over den lille Marmorbro og vender dig 
om mod Dogepaladsete brogede Facade, da_ ser du Ind i en snæver 
Kanal, over hvilken en overdækket Bro fører fra Dogepaladset over til 
Slatsfrengs'ets Fangeceller, de eaakaldte „Blykantree. Det er Sukkenes 
Bro, .11 ponle del sospisi^. Mørk og skummel synes Kanalen — set 
ude fra den sollyse Revlers, og Smaabelgerne udefra slikker den mos-
sede Fodmur og klukker mod Marmorfliserne som stille Suk — Ekko 
af at den Jammer og Great!, der I Middelalderen har lydt fra ulykke-
lige Fanger, der led Ensomhedens og Uhyggens Kvaler i de skumle 
Fangerum. 
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Udgivet af tit leiter ^^^^^ tekab. 
Ansvarshavende: Otto Liornititkm. 

Telefon 7.4. 
Trykt I Allingn Bogtrykkeri. 
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tingsar 1 et Ante!! at 1751i inkestimpl. 
til alle Illem I Allinge-Sandvig, 

014ker, Itoteker, Re og Kletomker. 
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Snerlen. 
Dee hvide Snerle 

pas Grøftekanten, 
den stod sax frejdig 

den Gang jeg fandt dem 

Den letled' Bægeret 
frit mod Solen. 

An — kækt var Modet 
og hvid var Kjoleir. 

Det grønne brødes 
af Snerle-Skærel. 

og Blomster duvede 
blidt for Vejrer. 

Nu ar det Aften, og fin og dugget 
indslumrer Snerlen 

med Kalken lukket. 

I dybe Drømme 
om Sol og Sødme 

dens Krone fanged 
sin fine Rødme, 

Nu drømmer Blomsten, 
imens al Ting tier, 

om Sommerfugle og laadne Bier. 

I Elskovelrangsel h ensmiegter Arret 
med Længsel efter at blive parret. 

Ja, den skal tynges 
al Blomsterstøvet 

og bøje Hovedet dybt bedrøvet. 

Af del, der voldte den 
dybest Glæde, 

den skal med falmende 
Kinder græde. 

Men græd kun, græd kun, 
du hvide Snerle, 

din Grand skal blive 
en Taarepeile. 

Christian Stub-Jørgensen, 

forældre er Profeter 
for [oros ko. 

—o-- 
Det er Biskop Monrad, som 1 

Prædiken har gjort denne Passtand. 
Inden jeg gengiver, hvad han har 
sagt om Forældres profetiske Ger-
ning, maa jeg gøre opmærksom 
pas, at der er en stor Forskel 
mellem at profetere om sine Bern 
og at profetere for dem. Det før-
ste skal Forældrene ikke give sig 
ret meget af med ; det kan ellers 
let gaa dem, som Hr. H. C. An-
dersen fortæller, at det gik Bøge-
træet. Over den Fabel, han lader 
dette berette, Maar det lyske Rim ; 
.Teiume sind Scheume" (Drømme 
er Skum). Fablen er disse Linjer : 

,Hej og stolt jeg Kronen bar, 
ægte jo min Stamme var. 
Mine Bern de stolte Grene, 
havde al Ting poa del rene, 
tik ej Skænd og fik ej Hug, 
drak kim Sol og Morgen-Dug; 
Alt har jeg som Moder gjort. 
De mea blive noget stort -
tænkte jeg — det kan ej fejle, 
Som en Skibsmast hver skal sejle 
lystigt over saltet] Vande, 

En Prolet er Ikke, som del lidt 
blev forklaret I Børneskolerne 
ældre Dage, „een, der kan spaa". 
En Profet er en Forkynder, god 
eller datidig eller som Forkyndel-
sen er. 

Monrad sagde : Du er Profet, du 
er Lærer for dine Bern. Det er u-
troligt, hvor meget Forældrene læ-
rer deres Børn, ...uden at de selv 
ved: al dete thi vel er der- nanske 
ikke bestemte Timer for Undervis-
ningen ; men denne gives I det 
hele Samliv. Hvilket ; umaadeligt 
Fremskridt er det ikke for Barnet, 
nnar det lærer at tale. Færdighe-
den kommer af sig selv, og dog 
kommer det Ikke af sig selv, den 
kommer ',e..' Samlivet med dig. 
Hvor meget kan du ikke bidrage 
til, al Barnet faer klare og tydeli-
ge Forestillinger, at del lærer at 
tænke, naar du stadig indlader dig 
med det og taler om, hvad der 
foregaar inde og ude. Om du end 
ikke selv har store Forrdad af 
Kundskaber, saa er du dog seere 
rig ilgeoverfor dit Barn. Ja, jeg 
siger, at selv om du regnes til 
Jordens enfoldige, saa er der dug 
ingen Skolelærer og ingen Præst, 
der kan være saa ypperlig en Læ. 
remester for dit Barn som netop 
du, og det er det højeste og hel-
ligste. Thi hvad er Formaalet med 
al Lærdom om del høje og helli-
ge? Det er ikke Kundskab, hvori 
der kan overhøre., og hvorfor der 
kan aflægges.  Rede og Rigtighed ; 
mcii del er aandeligt Liv. Ingen 
mægter som du at vække det min-
delige Liv I Barnet. Sjæl og gøre 
disse dybe Indtryk, som aldrig 
udslettes. Tager du dit Barn pas 
dit Skød, naar det begynder at 
skumre, og taler stille og fortroligt 
med det om, at det ikke alene 
har en jordisk Fadere og Lel Hjem 
i denne Verden, men al del ogsaa 
har en himmelsk Fader og et Hjem 
i Himlen, og al det har en Frel-
ser, der holder endnu mere af det 
end Fader eller Moder, sne skulde 
det være underligt, om Ikke dine 
Ord skulde være mægtige • nok til 
at irrengeeend i Barnets Sjeele eeg 
vække den himmelske Kærlighed. 
Del gamle Ord En Profet er ikke 
agtet i sit Fædrelande:gælder Ikke 
mellem Forældre og Børn ; det er 
snare sjældent, at en Fader eller 
Moders Leerdomme foragtes fif 
Børnene. Det kan vel hænde, at 
naar Barnet træder ud i Verden, 
saa glemmes Børneleerdommen; 
men vær overbevist om, at der 
dog vil komme Timer, da det, du 
har sagt, igen vil blive levende. 
Læg Mærke. til, , at naar flukom-
ruelsen begynder at tabe sig hos ' 
et Meeneske,:. sari glemmer han, 
hvad der er sket i Dag og I Geer 

Aar og 1 Fjor, men det derimod, 

I den Tid, da der er overmande 
meget, der drager Folk bort fra 
Hjemmene, bilede at Arbejder og 
al Fornøjelser, er det Ikke af Ve-
jen, at vi kommer, den mreikelige 
lollandske Blekops Ord i Hu. 

J. P. Kristensen-Randers. 

Lidt Sljerileslovi 
ode 

I Dag vil vf flyve ud i Univer-
set pr. Kikkert og andre optiske 
Instrumenter. Rejsens' første Maal 
er Planeten M a r s, som kun lig-
ger 78 Millioner km. borte. VI fø-
ler os næsten som hjemme, her 
er Have og Lande _og Aarstider, 
Polerne :dækkes om Vinteren af 
en. Snekalot, der smelter henimod 

Sommeren. Planeten drejer sig om 
sig selv ligesom Jorden og I Lø-
bet al omtrent samme Tid (24 Ti-
mer, 37 Minutter og 22 Sekunder), 
men el tiar varer hele 668 Dage 
deroppe. Her er nlleaa det ideelle 
Opholdssted for gamle Jomfruer. 
Men findes de ? aflure h e r paa 
Mara I Er der overhovedet levende 
Væsner ? Del er Ikke let at døm-
me om. Et System af Kanaler sy-
nes at lede det »rettende Snevand 
ud over hele Planeten, og der er 
Videnskabsmænd, som har ment 
at dette Kanalsystem maane være 
at genialt Værk af Marsbeboerne. 
Men man maa ikke glemme, et 
selv i de øjeblikke, hvor Mars er 
os nærmest, er deri dog 60 Milli-
oner Kilometer borte, og selv med 
vore allerbedste Instrumenter kan 
vi kun komme den paa en Af-
eland af 20,000 Kilometer 1 Og 

hvis en af vore dristige Marinefly-
vere kunde tænke sig al toge os 
med op i en Højde, hvorfra vi 
havde Overpilk over Tusinder af 
Kilometer, og vi f. Erre. sne I Ret-
ning al ~rid eller Odessa, saa 
vilde vi marreke nok ane dere* 
Beliggenhed, men neppe forstir' 
meget af, hvad der foregik pari 
deres Pladser og Torve. Og dog 
ligger Madrid og Odessa kun ea, 
2500 Kilometer fra København. 
Sige noget bestemt om ,Martsbe-
boerne kan vi anstift ikke, men 
de vi ved, at der er Betingelser 
for Liv der oppe, og de vi paa 
vor egen Klode finder et evigt 
Myldr af Liv I hver Klipperevne 
og hver Sprække i Træernes Bark, 
har vi Lov III al formode, at der 
bande er levende og • tænkende 
Væsner paa  Mars. Nøer de fejrer 
deres Sommerferie, (der ilieaa maa 
formodes at være dobbelt saa lang 
som vor I) kan de om Aftenen ny-
de Synet a! en Stjerne, lige saa 
stor og straalende som Ven  ti e 
er for vort øje — det er vor 
egen kære Stjerne, Jorde n. Maa• 
ske den for Marsbeboerne er Sym-
bolet paa en himmelsk Kærlighed. 
Lad os haabe al deres optiske In-
strumenter ikke sætter dem i Stand 
til at se, hvad her foregaar f. T., 
del vilde nok dræbe deres skønne 
Illusioner I Det eneste vi kan sige 
til vor Undskyldning er det for-
færdelige Lufttryk vi lever under. 
Paft Marts vilde vi kan veje Ve  af 
vor jordiske Vægt. - 

Men vl gaar videre gennem 
Rummeet Vor Vej er saa et lige 
brolagt med smag bitte Himmelle-
gemer — del største er kun nog-
le hundrede Kilometer I Gennem-
snit); indtil vi — 775 Millioner 
Kilometer fra Jorden — naar J u-
pi ter si Kæmpeklode, der bruger 
tolv al vore Aar til at dreje sig 
om sig selv. Her varer Aaret 10,455 
Dage, men der er absolut ingen, 
der kan nyde godt af det, en tung 
kvælende Atmosfære indhylder he-
le Planeten, og beg dette !lyden-
de Dække synes Jupiter endnu al 
være en brændende Kærne. Kun 
en rød Plet i dens Midte kan 
tages som det tørste Tegn paa, at 
Aet terre Land kommer III Syne". 
Det er en Verden i Jorden. Syv 
.Drabanter, syv Biplaneter holder 
Vagt omkring den. 

Nu springer vi el Sal ur n, der 
er 1421 Millioner Kilometer fra 
Solen — svinger sig som en Ser-
pentinedanserinde i sit sælsomme 
Slæb. Saturns Ring! For hell at 
fatte Skønheden at denne vældige 
Kreds el smaa bitte Himmellege-
mer, el sandt Hvirvelstøv af Ver-
dener, maa vi tanke os, al vi sid-
der en klar Stjernenat i en Egn 
under Saturns eEkvator-Linie og 
betragter Himlen. Planeten er helt 
belyst af sine .Drebanter's sløre-
de Fakler og Af et klart Maanelys 
fra mange Mariner paa een Gang. 
Hvilket Højhedsvanvid vilde vi ik-
ke rm tel pen Saturn, vi stakkels 

se og ses I fjerne Lande. 	I &om er skel i hans Ungdom eller 
Men al tretten, jeg bar haft. 	Barndom, det_ glemmer han ikke. 
een blev kun en Kosteskaft, 	Der er noeet . sari usigeligt trofast 
Gærdestave ble.,  de tie, 
men de ni, o bitre Ve 1 ved del Indtryk, der gøres part ' 

de fik dog den værste Ende, 	1 Barnesjælen.  Du ene kan gøre 
de blev kun  til  Pindebrænde! 	dette Embede. 



Frelsens H.. 
Fre.iag Ki.  8 Musikmede. 
Sandeg KI. 9t  s Frn. 

Helliggerelsesembeenester 
— Kl. il Søndagsskole i All. 
— Kl. 2 	do. I Sandvig 
— Kl. 8 Aften Frelsettsmade. 

P, Frelealeben, 

Hjertelig Tak 
til alle, som paa forskellig 

Maade saa venligt glædede 
mig og  min Hustru ved vort 
25 Aars Jubilæum. 

Allinge d, 10. - 9. - 1924 

Pater Kurs. 

En Pige 
kan fas Plads 1. November par 

Johnetrup. 
Til. Kl. e, g6, 

AilingeSaildvig 

Ungdomsforening 
afholder nød lemrtersi , Søndag 
den 14. ds. Kl. 8 pari Christensens 
Sal. Medlemskort skal  forevises. 

Bestyrelsen. 

Klaver-Elever 
moillegee Ira 1. Oktober af Under-
tegnede (Elev al Køl: Opererepe-
Mør Edvard Borregaard) i Elever-
ne, Hjem eller paa I ijortbois Ho-
tel, Sandvig. 

°do iljorthol, 

Tlf. Sandvig 34. 

Kakkelovne 
og 

Komfurer. 
Mange nye Ovntyper er hjem-

kommet, 'travel Sorte som ema1111- 
trede. 

De gode anerkendte Mærker at 
firkantede og runde Magasinav-
nes haves paa Lager og sælges til 

rimelige Priser. 

Alle Reservedele til Ovne 
fra C. M. Hess. 

Kakkelovnsrør, Ovnkit, ildfaste 

Sten og Ler. 
Komfnre særdeles solide og 

prisbillige 

P. C. HOLM. 
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!Biografen. 
Søndag den 14. September Kl. 8, 

Anita traillaska. 
Smuk Nordlandelern 1 5 Akter. 

1 Hovedrollen Jervel Cu men. 

C113E11111 og Rivalerne. 
En meget morsom Chaplin Film 

hvor den verdensberømte Kunstner 
selv spiller Hovedrollen. 

11111.11.11.91,11.4,11111 
Eis knithruiei et 

Dreng 
seees til 1. November paa 

Krogholm 1 Rutaker. 

Hest  ell. Hoppe 
3 a 4 Aar gammel, ca. 10 Kv. 3' 

til KabS. 

Georg Johansen, 
Tlf. Rø 42. 

J 
ordbeboere, der allerede paa vor 

egen :Luvede Klode bilder os ind 
ai være Verdensaltets Centrum. Set 
frs Saturn' er vor Jord en bitte 
Lssprec, der kun ses hver sjette 
Maaned nogle øjeblikke etter So-
lens Nedgang eller kort ler dens 
Opgang. 

Men videre! 2858 Millioner km 
fra Solen — Ur anu s, og 4 
Milliarder Kilometer fra Dagens 
Stjerne — Neptun! Her er vi 
ved vort Solsystems Grænse, og 
nu sætter vi os pas Halen af en 

Kornet, der gast med Budskab ud 

eennem Himmelens Himle. Det 

gear gennem ørkner al Murko ug 

Øje, kun af og til sejler Skærver 
af knuste Stjerner os forbi. Fade-

lig lysner det op, langt torude 

del er A lp h a i Kenteurens Bille-

de. Den er 40,000,000 000 400 — 
ja, fyire,y,e Tusind Mdtielder Ki-

lometer Ira Jorden. Fra nu al maa 

vi hellere lage en Trillion Kilome-

ter som mindste Enhed pen vor 

Afstandsinaeler. I delle System, vi 

nu farer Igennem, Cr der l er Sole, 
to Tvillingesole, der drejer sig om 

hinanden i Løbet af 84 Aar. Utvivl-

somt kredser utallige sner* Kloder 

omkring dem, belyst stuer el den 

ene, snart af dem begge, blom-

strende og visnende under et Uial 
al larstider og visnende Vejrlig. 
Og dog er dette kun et ringe Un-

der blandt Uendelighedens Vidun-

dere. Se her --e G a rn m a, i An-

dromeda, ddn er sammensat af tre 

Stjerner, en orangered, en smaragd-

grøn og en dybbias. Hvor sæl-
somme maa ikke de Urter være, 

der vokser i disse vekslende Lys-

farver, eller de øjne, der ser dem. 

Himmellegemernes Bevægelser 

og Vandringer er velegnet til at 

understrege alt det menneskeliges 

Forgiengelighed. Lad os rette Kik-

kerten mod P le i a d e rn e, mod 

T yr ens rede Stjerne, mod A l-

debaran, mod Tvillinger- 

n e, Kastor og Pollux. Vi 

kan f. Eks. se nøje paa Kast o r. 

Snart opdager vi, at der er to smaa 

Sole, der drejer sig om hinanden 

i Løbet al 347 Aar. Disse 126,605 

Dage er altsaa dette Systems 

„Stierne-Aar". I 1906 stod ae to 

Stjerner i samme Stilling overfor 

hinanden som i 1559. Det var net-

op det Aar, Frederik d. 2. kom 

paa Tronen. I 1907 var Frederik 

den 8de itge begyndt ut regere. 

Alt hvad der ligger mellem dem 

- Tredlveaarskrlgens Rædsler, 

Ludvig den 14. „Solkongehor, Na-

poleons stigende_ Stjerne, hans Au-

sierlitz-Sol, hans Stiernes Nid, 

De forenede Statens Uafhængigheds-

krig, Polene Død og Belgiens Fød-

sel, — alt det er for Kastor kun 

elm eneste Arr. Hvad mon dens 

næste Aer•Bug vil indeholde? Det 
svimler . 	. 

Na slutter vi Rejsen. Lad os 
*lune den paa Slrius, den smuk-
keste Stjerne pas vuf Himmel. 

Den svse,er 92 Telliuner Kilome-

ter Ira Jorden. Og lad us ha Sules 

se os tilbage. D e o Sul, der be-
lyser Jorder', er — aet Ira Sinus 
- kun en lifte Sijerue, der næp-

pe er til at ekeine med der bimle 
øje. Lyset Ira disse tierne, Nerie 

Kloder er 10, 20, 30, 100 seer 

1000 Millioner al Aar UM int saa 

Jorden. Vi ser aldrig er! Stjerne, 

saadan som den er t dette øjeblik, 
:net: sadelen som (led var r del 

øjeblik, den skewire dg Lyssiraa-

ler, der nu rammer vort Øje. Paa 
Strius kunne man nu fange Lys-
straeler, afsendt tre Jorden dengang 

Danmark endnu var ten stor ut-
gennemtrængelig Skov, j,r, maliske 
fra den Tid, Danmark endnu ikke 

var født af Havel 
Lad os rejse hjem langs disse 

Lysstrsaler tre Jorden. Vi møder 

her Glimt al Faraos Pandesmykke 
og Camsare Hjelm, af de kristne 

Det var Ægyptens berømte Vice-

konge Muliarned Ali, der I Anret 

1819 lod Maliungliysn-Knomen an-

lægge. Det var hans Mening med 

denne Kanal al forbinde Byen 

Alexandria med Cairo og Nildeltaet, 

samt tillige at forsyne nævnte By 
med Nilvand. 

Delte storstilede Værk lykkedes 

det ham at fuldføre, men det ko-

stede rigtignok ogsaa en frygtelig 

Mængde Menneskeliv. — 250,000 

Bønder maatte trælle som Slaver 

for at udføre det kolossale Fore- 

Jadeflojten 
er Navnet paa en Digtsamling -

oversat og udgive! af vort Bysbarn, 

Forfatteren Chr. Stub-Jergenaen. 

Det er et ajelden godt Udvalg af 

den gamle kinesiske Poesi, og 

man mærker ved Gennem tæer:ingen 

af disse Perler, at S.-J, ikke alene 

har overvundet Vanskelighederne 

ved Oversættelsen og Ornlormingen 

i melodiske Rim, men ogsaa fuldt 
ud har faaet den ejendommelige 
Stemning frem, der er seeregen for 

ældre kinesisk Digtning. 

Vi tillader os at aftrykke et al 
Digtene, der har en vis Aktualitet, 
set soen Baggrund for de Oprørs-

kampe, der for Tiden ryster det 
kinesiske Rige. 

Hærene Udmarsch. 

Heste vrinske, Vogne buldre 
geiruein Byens Gader hen, 

og med Buer sneagt paa Skuldre 
gaar de vaubentene Mænd. 

Fædre, Mødre, Børn ug Kvinder 
1E/Oct langs de lange Rækker, 

ckr l  [Jarap al Støv tudaynci 
over Hteit-jask Bruen trækker -

eg de Kileem uem r Kjortlen 
sum det allersidste RaaJ, 

for at bolde deilt tilbage 
Ira eta utudig Vej tæl Demi, 

og mod Htinlens tunge tekyer 
suger deles viide eiread. 

til begge Sider trænges, 
ug: elvte heir ? rnau spørger dem. 

Ane ved kun et et avare: 
Sum sædvanligt —  bare frem 

Femten Somre gaude drug de fiern 
mad Nord med draget Værge — 

nu, da de er lyn nviyve, 
drager de mod Verdens Bjerge. 

Med et kulsort Bund om Panden 
drog de engang frejdigt ud, 

mem, d* de korn hjem hang Hamret 
oldinghvidt oin Pandens Hud. 

Fyrsten lytted ej til Folket. 
Lige blodigt er hans Bud. 

Kvinder greb til Plov og Spade, 
togi Marken deres Tørn, 

men forgæves : Jorden dækkes 
nu af Tisier kun og Tjim. 

delser og andre Sanser end vi. VI 
har trods vore udmærkede Instru-
menter dog kun tæret en lille Ud• 

flugt i Forhallen til Uendeirgheden. 
Men det har for et øjeblik tilladt 
os al se hele vor Races Historie 
,under Evighedens Synsvinkel' -
som en Lilleputketastrofe for En-

den al en Grannets] i en Myretue. 

Eller  som  Trolden Krible-Krable 

siger hos H. C. Andersen : Krible-
krable, Muddervand — Mennesker 
. . 

[agende, og el dem skulle 20,000 
være omkomne d Overanstrengelse 

op 11D1CIIIICskellg Behandling. 
Omkostningerne ved  Arbejdet 

beløb sig Ill 5-6 Mdl Kr. Kana-
len er dyb nok til temmelig store 
Sejlskibe og er flere Steder forsy-

net med stærke Stensætninger. 4 

Dampmaskiner, hver paa 100 H.-
Kraft, leder Vandet til Alexandria, 
og Kanalens Vand har skabt en 

frugtbar Oase at den ørken, hvor• 

igennem den flyder. 

Endnu blusser Krigens Brande, 
Rugeri' Rigdom gaar til Grunde, 

og de unge Mænd, de agtes 
Ikke mer end Høns og Hunde. 

Mod en ensom Død t Ødet 
drager deres Rækker hen ; 

retter en et Spørgsmaal til dem, 
gir de knubbet Svar Igen -

skønt der mellem den], der spørger, 
ogsaa findes gamle Mænd 

Spørg os ikke, spørg os ikke, 
selv ved Vinter gear vi frem, 

medens nye haarde Skalter 
plyndrer vore stakkels Hjem 

Hvilhen Kvinde vil høretier 
frydes ved at røde Sønner ? 

Giv os Døtre, giv os Døtre 
saadan stiger deres Bønner. 

Thi en Datter vil, kan hænde, 
hil en gammel Nabos Viv, 

Sønner maa  1  Krig man sende 
for at øde deres Liv, 

de skal pløjes ned trom Stubbe, 
trampes ned som Græs og Siv. 

Fyrste, har du ej i Drømme 
set det øde Ku-ku-nor, 

hvor de faldnes Knogler blegner 
langs med Efieddtil - Krigens Sport 
hyor de hviieiese Aauder 

al soldater, nylig døde, 
vækker op de neuger folgtemie 

Aander i  det dystre Øde? 
de trøsrestaae Egne, 

hvor du gav um Hær til 
under tunge mørke Hussne 

pisker øfegnen hed som Is, 
evigt tuder %/rederi% Klage, 

fyldt af Rædsel ug Forlis. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Sølvbryllup. 
— I Dag, Fredag, kan Kæmner 

cand. [cot. H. Mortensen og Hu-

snu lejre deres Sølvbryllup. 

J te Ibilwoirtipirefltcri 

I Mandags paa Hotel „Allinge' 
havde samlet over 100 Mennesker 
Ira By og Land, der ønskede at 
hædre Forretningsbestyrer P, Kure 
i Anledning ,d a; det den 1. Sept. 
var 25 Aar siden Aktieselskabet 
„Nordlindeta Handelshus blev stil- 

lel og at Hr. Kure I a:te Mis.- kar 
u.ect stor Dygtighed he.t.e ledet 
den store Virksomhed. 

Hr. Hotelejer Carl Jergenstre 
der for nogle Maaneder siden købte 
Hceellel. havde ladet dette rastiv-
rere, og Festsalen var nydeligt 
pyntet og bidrog meget til al skabe 
den gode Feststemning. 

Landlingamand Maegaard bed 

som Formand for Handelehusel og 
psa ledbyd ernes Vegne Forretnings-
bestyreren med Famille hjertelig 
velkommen og udtalte, at  der  var 
Anledning til el fejre Hr. P. Kure 
som Bestyrer, som Kollega, som 
Princ-pal, som Bol ger og sum Fa-

miliefader. Han vride dog som 
Formand nærmest dvæle ved Be-

styreren,  Selskabet stiftedes for 

25 Air siden af Folk, der unakeee 
den a! M. Chr. Kure stillede For-
retning fortsat. Havde senere otte 

tænkt paa den store Risiko, der var 
ldr bundet med at starte et saadant 
Foretagende med aaminenbrael Ka- 

pital. 	Del er et TillicIsforatneende, 

da Bestyreren har fuld Handlehi-
hed og det ()hest er umuligt for 

Bestyrelsen at fare effektiv Kontrol. 

Men hvad Tillid angik, havde Be-

styrelsen aldrig hall Grund til Be-

kymring, og der var delfin Anled-

ning til ar lakke Hr. Kure ltur del 

store Arbejde han havde udført for 

Forretningen i disse 25 Aut. For-

manden tvivlede ikke orn. at hvis 

Jubilaren lirkede udnyttet sin store 

Arbejdsevne 111 egen Fordel, vilde 

han økonomisk have struret sig 
bedre ved det, hans Arbejde som 
Bestyrer var egentlig ubetalelig. 

Overrakte derefter Hr. Kure el 

nydeligt Guldur med Kæde som 
at Bevis paa Aktionærernes Tak-

nemlighed og udtalte Haabet om, 

at Jubilaren endnu i mange Air 

maatte bevare sin fulde Arbejds-
kraft. Er Leve for Jubilaren ! 

Efter at en fornøjelig Sang om 

„Ærlige Varer til ærlige Priser' 

var afsunget talte Dr. Dorn for 
Fru Kure, som lorstod at hygge I 
Hjemmet og ved sit milde og ven-

lige Væsen havde bidraget til at 

skabe Forretningens Renomme og 
samtidig været en god Moder for 

den opvoksende Børneflok. 

Hr. Kure lakkede Aktionærerne 

Og Formanden samt rettede en Tak 

til Byens Borgere og Landboerne, 

Forretningens Venner og egne per-

sonlige Venner, fordi de havde 

glædet ham og helts Hustru ved 

al mede her i Alten. Fortalte en-

kelte Træk ha de bevægede Dage 

for 25 Aar Nidea, da han i Kol-

ding 'sodaug Tilbud out Bestyrer-

pladsen, og udbragte et Leve ior 

de 5 tilstedeværende Aktionæree 

der havde været med III at sutte 

Hendelehuset. 

Købmand Viggo Glistrup talte 

psa egne og Kollegaers Vegne for 

Hm. Kure som Prii.c,pal, Kæmner 

al,nrelisen for ,Nordlandets  Han-

dcishus og dets Betydning for By 

og Land, og Cape J. C. Kouloed 

og Apoteker Bendix-Neleen talte 

fur Børnene. 

Ved Bordet herskede der trods 

Varmen den loinejeliesie Stemning 
og flere afsungne Sange gjorde 

Lykke. Efter Haldagen 'cireredes 

K ,flen r de tilstødende Lokaler og 

Salen  ryddedes til en Svingom. 

ti[Isijo[toslo og Moder, 
Søndag deri Il. Sepmestere 

Ois Krise Kt. 10. 
Allinge Kirke Kr.  2. 

Evaug. tutte Miesionstorering, Ali. 
Søndag Kl. 3y, 	P. Rønne. 

Martyrer' levende Fakler I Deroe 
Rom, al Middelalderens Ktetterbeal, 

: a! Spyd, Sværd, Brynjer, Kyradser, 
Guillotinens Kniv, Bøssepiber og 
Bajonetter, jo [mimere vi kommer, 
des blodigere blusser Flammerne 
— vl lander i vor egenVerdensiolg. 
Det er en Trøst at tænke paa  vor 

Rejse gennem Verdener, der mu-

ligvis er Skuepladsen for  talløse 
Liv, hvis Former vi slet ikke kan 

forestille  Os. Væsner med andre 
Legemer, andre Sanser, andre Ny- 

dgr skylde 150,000 ll8del'S 315 e irl~ej 1. 

En Fodermester Metodial•Menigheden 

Søndag  Gutisijeneste Kl. .1 Efne. 
Sesnetagsskole 1(1, 2, 	og en Pige søges til 1. Novbr. 

	

Pastor Berger-Petersen. 	VnIdneddegatird  pr. Tein. 

	

Enhver er hjertelig velkommen. 	 TIL Allinge 110.  



Konfirmationsudstyret 
til Piger og Drenge købes bedst og billigt i Magasin du Nords 
Udsalg. Vi har det største Udvalg, vore Varer er Hovedforretningens 
anerkendte gode Kvaliteter, og vore Priser er bestemte, men meget 
!MIMI i Forhold til Kvaliteterne og de nuværende Dagspriser. 

Hvide Kjoler haves til mange Priser. 
Fiks Voilekjoie med Hulsøm 	 10,50 
Kjole af prima Svejtzervolle med nydeligt Broderi 

	
20,50 

Vaskesilkekjole at smuk, god Vare ni. Blondemotiver 
	

29,135 
do. 	med Hulsøm, meget klædelig Ungpigetecon 

	32,85 
Uldmouselinskjoie fiks og moderne Facon med Læg 
Siderne, Silkebesætning i Hals og Ærmer 

	
29,50 

Meget smuk Kjole af Crepe /laroquin med Silke- 
striber pas Tværs 
	

29,00 

2den Dagskjoler 

Brug Zephyr-Reform 

Kravetøl 
Spar Penge. Spar Vask. 

fatas I 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

haves i mange Faconer, Kvaliteter og Farver. 
Enkel og praktisk Kjole af Crepe Mohair i mange 
Farver 12,50 

 

Frakker og Ulstre 
1 største Udvalg. Hovedforretningens eget Fabrikat og Forarbejdning. 

Brun Ulster prima heluldent Slof, Kraven og Ærmerne 
kantet med sort Fløjl 	 30,50 
Brun Ulster svært Slof og praktisk Facon 	 31,75 
Eskimofrakke med Stikninger og flettet Bælte 	 46,00 
Frakke af Eskimo sinuk Kvalitet nied Bindesløjfe 	45.00 
Frakke af lys Drap svært uldent Stof 	 27,00 

 

Stoffer i Metermaal 

 

tii hvide Kjoler 

Alpacca pr. rn. 3,20. Uldmenseline pr. rn. 3.90. Bederet 
Voile 100 cm, bredt pr. in. 5,50. Cachemire pr. ru. 6,35 
Vaskesilke 

	

	m. 5 85. Crepe de chine pr. rn. 14,85. 

Meget smukke Mønstre t Kunstsilkestoffer, kan vaskes, pr. m 

5.90 ug 6.50. Dobbelt b,e(!e. 

Til kulørte Kjoler haves 
et meget stort og imukt Udvalg. 

Smukke ensfarvede uldne fijolletojer i mange Farver 

dobbelibrede pr. na. 

Stærke heluldne Varer 100 cni. bredt pr. m. 

Mange moderne Dessins i lærnet og stribet. 

Drenge- 
Matroshabitter 1 3 Kvaliteter fra 	 2.4,85 
Stortrøjer i 2 Kvaliteter heluldent stærkt holhart Stol ni. 

For fra 

i/liatroshner 
Bløde Hatte 
Illaa Sportshuer 

20.50 
2,85 
5,00 
3.35 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Sokker, Slips, 
Underbyd, Manchetknapper, Sokkeholdere, 
handsker, hvide Skjorter, Flipper in m. 

magasin dtifordsUclatig 
Victor Ylanck, Allinge. 

• INIMINI~~11111~1~ 

2,45 
3,50 

Entre 50 øre. Var velkommen ! 

lydlandets Nubisk. 
• 

Zameijoter. 

Vi her Lager at 	 Rigelig Lager af: 

Nell ?dus- og Brolalloollog is 	Superfosfat 
og veste' i dism. totale Dage 	 u/G Kaligoduing 

lystode-Tysiolle 	bh/gi-Hvede  til bydsa til laveste Priser. 

-- alt prima sortarene Varer. Vel- 

egnet til Snatæd. 	 ventes i Løbet at Ugen. 

Nordlandets handelshus 	Nordlandets Handelshus. 

Iydsk Godningsk. 

'tjat et flttlft libtIata af fiojlttoberne ortc 
fittorte gjoler for (s.';fteraaret. 

fer. Oiobt forarbejbebe. yit e RaMter. 

teessens sne-Vidsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

Frelsens Hær, Allinge-Sandvig, 

Stor Musik- og Sanggudstjeneste 
afholdes pna Christensens Sal. Tirsdag den 10. September Kl. ti  Aften. 

Det forenede bornholmske Horn- og Strengemusikkorps og 
Sangkor medvirker. 20 Sangere og Musilskere deltager. 

Særdeles afvekslende og udsøgt Program. 

Se Programmet pita Adgangskortet I 

• 

• 
• 

• 

2ra 

Konfirmationshabitter 
saavel i Matros- som Jakkefacon 
i ekstra gode Kvaliteter til 
ge Priser. 

Hvide Skjorter fra Kr. 4,85. 
Kraver, Flipper, Slips, Hatte og 
Huer til alle Priser. 

la- 

• 

Kakkelovne og Komfurer 
fra Akts. Bornholms Maskinfabrik og Akts. Anker Heegaard. 

Største Udvalg. Sorte og emaillierede. Billige Priser. 

Allinge Kolonial= ■Se Produktforretning. 

tillullisuler og kle., 	til (ridftrojer, 

Musikhistrilmellier. 
Gramophimer, Harnionicaer en-

kelte ug dobbelte, Violiner, Man-
doliner og Guitarer, alt til billigste 

Priser. Sidste Nyheder i Polyphon-

plader er pas Lager. 

Sandvig 'Boghandel. 
E. Abrahamsen. 

Tlf. 55. 

Gode hollandske 

Blomsterløg 
er hjemkomne. 

3fallelyst, Allinge, 
Telefon Sandvig 0 og 47 

En sund god Lødeko 
er til Salg pas 

Skærpinge, Rutsker 
Tlf. 44 Y 

Stor, sid ko 
som kælver 17. September, er Ill 
Salg tins Avlsbruger aicrlm, 

Allinge. 

En 2 Mdr. gl. Tyrekalv 
af udmærkede Forældre, e til salg 
samme Sled. 

Til koolirmalioneo 
og Efloroorssilisoo ollhoWes 
Sorte, hvide og kulorte Kioletojer 

i moderne Stoffer til Frakker 
og Dragter — samt al Slags 
gode Manufakturvarer til bil-
lige Priser 

Paa min Systue syes alt til Da-
mekonfektion horende. 

Ved Kob af Stof gratis Tilskæ-
ring og om onskes proves. 

Dyner og Lagner syes gratis. 

Wallint Memo, 
LOINIIIIC - 

VIelk k e -
Salon - 

  

 

re 
i stort Udvalg og til billigste Pris 

Rich. Nielsen, 
Tit Klem cns n. 81. 

Prima Kvalitet, holder 3 Par Lee- 
dersaaler ud rig 	kun 
halve. Kan paasret ,es al enhver. 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen. 

Tlf. 55. 

En 14--1b Aars 

Pige 
(der kan ligge hjemme) kan straks 
taa Plads hos 

Fra Bech. 
Allinge Kolonial- & Produktforretn, 

-Zarre= og N)erretrojer. 
amez, )erre.= og .s.,3orite,3trouiper i mange 

;tiaroer og Roaliteter. 
$roo lunt ini4.3bitiige 111Dunni!! 

0/ir. 6Isen, Niessen. 

  

Telefon 100. 
• • • ar • • • • 	• • • 

• • • • • • • • • • • 

Til Hoolirmolioull 
anbefaler vi os med et stort Ud= 
valg i hvide og sorte Kjoletojer 
fra 2 Kr. pr. m. 



Køreplan, 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Rø 
Humledal 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

Rønne H. 8,00 12,50 
Nyker 	8,17 1,10 
Klemensker 8,30 1,27 

8.46 1,43 
8,54 1.51 
9,00 2,00 
9,12 2,12 
9,20 2,20 

1,12 
1,19 
1,28 
1,32 
1,44 
2,00 
2,10 
2,30 

Sandvig 	9,05 
Allinge 	9,13 
Tein 	9,22 
Hurniedal 9,26 
Ret 	9,38 
Klemensker 9.53 
Nyker 	10,05 
Rønne H. 10,25 

De bedste Kvaliteter i A.rig[1318j• 

4,10* 7,15 
4,27 7,32 
4,40 7,45 
4,56 8,01 
5,04 8,10 
5,10 8,16 
5,22 8,27 
5,30 8,35 

5,15' 8,20 
5,23 8,28 
5.32 8,37 
5,37 8,41 
5,49 8,53 
6,05 9,O 
6,15 9,20 
6,35 9,40 

Malm4v1g-Roisse 

• Dette Tng løber kun fra 15 lursi  til 
17. Aug. incl. 

Søgnedage. 
nasse-IllaattilvIE 

PInends dansk Fabrikat 

I *Kg Pakker. 
i 
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• BORNA MARGARINE  

I  • er fin, frisk og velsmagende og giver I • LÆKKERT SMORREBROD 

GlIolii•••••1111,11111111/1~« 

Til Syltningen! 
Heidelberg Lagereddike - Eddikesyre. 

Topsukker, Demerarasukker. - All i Krydderier. 
Sylte-Rom og Nylte-Coguar tit meget billige Priser. 

Illunholdningsaprit. - Sallaylpuiver. - 
Pergament og Flaskelak. 

Slofonid S .,-).)røhfitforrellii% 

18 pCt. Superfosfat, 37 pCt. Kali 
cr hjemkommen. Bestilte Partier bedes venligst elhentede og ny Be-
stillinger modtages meget gerne. 

menige ftolonial: og 'Vrobuttforretninq 

Gødningskalk 
ventes og bedes Bestilling': venligst indgivet I god Tid, suledes at 
alle kali lie leveret frs Skib til allerbilligste Ris. 

%Itinge %bundet= & jIt.obilftfarrttiting. 

SpisesLell  /Kaffestel, 
nye smukke ~sire hjemkommet. 

Største Lager af 

,.opper, ?ør iefiv 

(V)fatiilrer. 
Slorste Udvalg I 

Servantestel. 

!Riege Kolonial- og PfOrlukItorrOtOiOg 

Vi gør gerne Aftale om Modtagelse af 

ny Sædekorn af Hvede og Rug 
men det maa være sorlsrene Varer, som kan tærske' og leveres pas-

sende Tid efter Høstningen. 

Bestillinger af Sædekorn noteres. 

Worblanbet htutliMfm. 

Al Slags Syltesukker. 
B.Iligste Dagspriser, 

Ægte Sct. Croix Sukker. Demarara. ?fork Candis. 
Dansk Nelle Nr. 1 t Toppe. Krystal Melis Nr. 1 

Alle prima Krydderier. Henkogningsglas 
Krukker, Sylteglas, Ren Vinsprit. Ægte Pergament. 

Laveste Priser og yderligere 4 pCt. Rabat pr. Kontant 

Nordlandets Handelshus. 

Kunstgødningen er paa Lager 
og vi udleverer gerne 

18 10  Superfosfat 37 clo  Kaligoduing. 
Den laveste Bestillingspris gælder for alle Salg, som sker 

inden I. September. 

Nordlandets Ilandelshus, 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spiste-Chokolade 

,,,ANKER" Cacao kun i '/s kg Pakker 
FINESTF DANSK FABRIKAT 

Jysk Godninskalk 
Lut lormalet og let opløselig, ventes til Losning 

om flere Bestillinger. -  Laveste Dagspris. - 

( 

1.,()E99  

 

„ROYAL" Hoge-Chokolade 
„B E C A" lioge-Chokolade 

FINESTE IDANs14 FAIIR114 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12,50 
8,16 1,06 
8,28 1,18 
8,43 1,33 
8,51 1,41 
8,57 1,47 
9,07 1,57 
9,15 2,05 

Sandvig 	9,00 1,50 5,35 8,50 
Allinge 	9,08 1,56 5,41 8,57 
Tein 	9,15 2,06 5,50 9,06 
Humledal 9,20 2,10 5,55 9,11 
Re 	9,31 2,21 6,06 9,22 
Klemensker 9,46 2,37 6,22 9,38 
Nyker 	9,56 2,47 6.32 9,50 
Rønne H. 10,16 3,05 ei 50 10,10 

4,10 
4,26 
4,38 
4,53 
5,01 
5,07 
5,17 
5,25 

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

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

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bur De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1800 Hjem og læses af salt godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor salt 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Lunciftri2slisIe 
Borgniesturkontortit 2-4 Hittit. 
Sparekassen 10-12 og 2- 4 
Branddirektøren do. 
Stempelfillal i Sparekassen. 10-12, 2--4 
t)ampekihsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eherm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3 
Folkebogsamlingen paa Raadltuset: 

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

1Ijidpehasseti . 	 T Intritgren. 
is.6,.re,  Snedker CM. Lind. Sandvig.  

Jeruhrinest ur aaben tol (jod,. ti.-12, 2-h 
KA:muerlkimtoritI 10-- 1I og 2 4 
Laane• 	DIskontohanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 il 

	

Sognepi.esten Tirsdag og Fredag 0-1. 	I 
Skandinavien-Amerlhalimen: 

Agent 	Gornitzke, 
Slarannstalten lur I kemi,r,kring ved Chir. 

Olsen, Mes.., 	'<,,ntortid I--4 Em. 
olegratstaliunen 9-12 og 2 n 

Toldisainret 8-12 Form, 2-3 BIternI. 

Klemens Jertitirmest. 8--12 og 2-6 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle I 	Bon- og Helligdage. 
Størrelser baade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben 	genne-Sandwig 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Vort Arbejdstøj 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklæder 6,50 
Blaalklaskin 	do. 	7,00 

do. 	svære do. 	8,75 
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00 
1-Ivergarnsbenklæder 	12,00 
Maskinjakker 	 7,00 
Blaa Overalls 	 8,00 
Svære amerikanske Overalls 10,00 

91orManbe0 k)anbetøtpi 
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Alle Menneslier, 
som har udt, hvorledes 

Berdoimslievelohilllorporin 9 
fremstilles. behandlers og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højene Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig bælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Syltekrukker, 
Brune 	bleu Stenkrukker, Lerkrukker, Fajance- 

krakker samt p ima Henkogningsglas billig:1 i 

urringe Slofonint- 	:Yrobflfrorreining 

En Sending Bomuldsstrømper 
af svær Kvalitet i Bort og brunt er hjemkommet 

og sælges fra 85 Øre pr. Par. 

M ordlandets Ilandelshus. 


