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Agt var saa stille, mens Farverne faldt 
Vejen blev gul; der var gult overalt. 

Stille stod Linde og blegnede bort 
Solskinnet korn, men det rakte saa kort. 

Vildvinen faldt som en dryppende Brand 
over Kanalertres blikstille Vand 
Glødende lyste Kastanjer stod, 
saa sig dernede fra Top til Rod. 

Saa I det farveskinnende Vands 
irrede Kobber og Messingglans. 
Heathindens firerne og blege. Bien 
gled som en flygtig Emalje derpaa. 

Mægtig, o, mægtig i Stilhedens Glød 
tonede Salmen om Elskov og Død. 
Tavse og gysende stod vi, mens alt 
brændte og biussed og blegned og faldt. 

Gysende stod vi. Vor Styrke var brudt. 
Men i Forvandlingens rige Minut 
var det min Attraa at drikke din Munds 
tavse og enige Smerte tilbunds. 

Vilde jeg leve del Nu, som en værd 
hele vort Jordeltva kvalsomme Færd. 
Alle Kastanjerne brændte paa Rad, 
over os daled det flammende Blad. 

Daled og flammed og faldt for vor Fod. 
Lindene blegned bort som de stod. 
Under Kastanjerne stad vi, mens alt 
brændte og biussed og blegned og faldt. 

Under Kastanjerne stod vi. Og tyst, 
som de dødstrile Høstfarvers Lyst, 
brændte den svidende Længsel sig Vej 
gennem to Hjærter, som vilde det ej. L...,  

Ludvig Holstein. 
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Stemning. 

En vidstrakt Hede 
med mossede Sten, 

lidt blinkende Vand I det fjerne, 
en guldred Stribe, 

hvor Solen gik ned, 
en eneste skælvende &irerne. 

Og sælsomt susende Aftenens Vind 
s a langeligt sukkende sander, 
som kæred mindeligt i den en Sjæl 
for jordiske Veer og Vaander. 

Da Solen vaagned, 
vel tusinde Haab 

streg fremad pan dristige Vinger. 
Hvem ved, om ikke 

den sukkende Vind 
de seered og stækkede bringer. 

Hvem ved, om de ikke 
samle sig her 

som Fugle ved Efterearstrækket, 
og prøve: have end 

Vingernes Kraft 
mon, eller er evigt de slækket ? 

Og mange kender sig 
længst paa Gled 

ad Dødens forstummede Strømme, 
de andre letter i Flok efter Flok 
at læges I Menneskers Drømme. 

J. P. Jacobsen. 

Landstrygerliv 
gennem tusinde Aar. 

Forts. 

Gøglernes Fagforening. 
Samtidig med, at de latinske Dig- 

teres Tid ebbede ud, begyndte 
Gøglerne at vokse I Tal og Betyd-
ning. Gøglerne var i Middelalde-
ren, Yver! Kvaksalverne, Markeds-

folkene, Lirekassemanden, Gaard-
sangeren og Spaamanden blev i 

en senere Tid. De tyske Minne-

sangere og de franske Troubadou-
rer, der oprindelig var adelig fød-
te og tilhørte en Overklasse inden-

tur det farende Folk, blandede sig 
hurtigt med de mere simple Gøg-
leres Skare og gik ind i den al-

nimdelige Opfattelse. Man beun-
drede dem, fordi man tiltroede 
dem Troldmandaevner og stor Læ-
gevidenskab, man frygtede dem, 
lydl man vidste, at de ikke veg 
tilbage for nogen som helst For- 
brydelse 	og man søgte dem al- 
ligevel for at lytte til deres Viser 

og se deres Kunster, Og Eventy-
ret fulgte dem altid. Man vidste. 

ikke, om Gøgleren, der stillede sig 
op paa Torvet og spillede og sang, 
var en fornem Herre I den van-
drende.Sangers Skikkelse — eller 
en genem Forbryder, der blot slog 
Prat med sin Musik. Forbryderen 
og Ridderen kom otte Arm i Arm, 
uran tog det ikke saa nøje — og 
der var ogana Tilfælde, hvor den 
adelige Herre begik alt andet end 
adelige Gerninger, 

Men pudsigt er del, at disse lø-
be Fugle, der gav Pokker I al Lov 
ore Ret og muntert holdt sig uden-
tur det borgerlige Samfund -- I 
1301 stiftede deles papforening, -  

byggede en Kirke og el Hotel I 

Paris, forbeholdt Udøvere af Faget, 
og opnaaede Byslyrets Anerken-
delse. Kun Medlemmer af Fagfor-

eningen manne optræde offentligt, 
Skruebrækkere blev forfulgte pen 

det skarpeste, Reglementet var me-
get detailleret udarbejdet og blev 
haandhrevet med den største Streng-
hed. Samtidig fik Gøglerne deres 
Skytshelgen, Hans den Gode, der 
i sin Ungdom vandrede Verden 
syngende og spillende igennem, 

indtil hans Moder græd og had 
saa inderligt, at han angrede ait 
løse Levned og stiftede Sankt Au-

gustins Munkeorden. I Paris hice.'e 
Gøglerne i an særlig Gade, hvor 
der lød Sang og Musik Døgnet 
rundt; deres Fagfareningsformand 
kaldtes Konge og havde stor Myn-
dighed. Dat var op og ned for 

disse løse, omend organiserede 
Fugle — snart travede de ad Lan-
devejene, sultede eller fraadsede, 

sad i Arrest for Tyveri, blev:hæng-
te, blev stenede af By — snart 
kaldtes de Ill Fyrsters eller Kon-
gers Slotte og fik gyldne Gaver 
for deres Optræden. 

Digteren og Tyveknægten 

Frampis Vil lom. 

Som det mest straalende Eksem-
plar a! den mlddelnlderlig Gøgler 
ætser Digteren Francois Villon. — 
Han levede pari Græsen af den 
nyere Tid — fødtes omkring Aar 
1420 og døde kort før Air 1500, 
lige paa Tireiskelen til Reformatio-
nen og Renæssancen. Hans Ven 
og Samtidige Colletel har skrevet 
hans Levneds Historie og under-
streger, at Villon fødtes ud a! ringe 
Stand og derfor ofte førte et elen-

digt Liv. Nu kan Hæderlighed 
og Fattigdom som bekendt meget 
godt forenes, men Villon var et 

uroligt Hovede, der daarligt taalte 

at se Guld. lian stjal som en Ravn, 
han drak og svirede, han dolkede 
Folk, nem de generede ham, og 

el Par Gange kom det sari vidt 
ureel ham, at ham blev dømt til 
Døden. Hvordan han reddede sig 

hver Gang vides ikke, men ved 
en bestemt Lejlighed milene hans 
rige og mægtige Beskytter Hertu-

gen at Orleans af Bourbon gribe 
ind og frelse ham fra Strikken ; 

senere opnaaede han et Lejdebrev 
hos Frankrigs Konge, Ludvig den 
Ellevte, der kendte hans Ry og 
beundrede hans Digte. For Digler 
var Villon, en straalende, lyrisk 
Begavelse, der skabte en Række 

Ballader, som endnu den Dag i 
Dag straaler som Perler I Verdens-
literaturen. Selv kaldte han sig 
„Fyrste og Slyngel", og noget 

var der om det — en Slyngel var 
han i sin Optræden, men lian var 
°grifle Fyrsternes Ven. De fornem-
me Damer kendte hans Vers, han 

var i sine ædru Perioder Gæst ved 

de store Herrers Bord -- og en 

like eller stod har, maaske uden 

Natlogis en bidende Vinternat I 

Paris, henvist til at passe en fre-
delig Borger op og stikke ham 
ned og plyndre hani — eller til 
at krybe sammen I en Portaubning 
og se nt holde Væreten sammen 
med faldne Kvinder, uselige Ty-
veknægte og andet Pak. Nu og 
da flakkede han rundt I Gøgler-
nes Selskab, optraadte paa Marke-
der og ved Fester — en Gang ef-
terlystes han som Anfører for en 
Tyvebande, der gjorde Palls usik-
keri  

Tiden vrimlede al Folk al hans 
Type, men han var bedre begavet 
end de fleste, han var el strimlen-
de Stykke at et Geni, ikke stærk 
nok til at vinde hæderligt Ry, men 

en svag Karakter, der lod de rige 

Gaver drysse I Rendestenen. Han 
var den farende Sanger, som Drach-
mann beundrede — men ikke kend-
te personlig. For der er næppe 
Tvivl mii, al Folk al Villons Type 
vinder for den, der ikke har deres 
nærmere Bekendtskab. De skal ses 
paa Afstand, og set tværs over fire 
svundne Aarhundreder lager de 
sig nok bedst ud. 

Nu som for 1000 Aar miden. 
De vandrende Digtere, Sangere, 

Gøglere, Charlataner og Markeds-
kunstnere har optraadt under for-
skellige Former til forskellig Tid. 
Men I Hjertet er de uforandrede. 
En Dag gaar man gennem Frede-
riksdal Skov — og ved en Sti  

stearlen smutkat Mandsperson og 
klimprer pen en Guitar, mens han 
synger en lidt frivol Vise nin Fra-
nar og Kærlighed. Eiler man stri-
der udenfor en ølstue i Sydtysk- 
land 	saa kommer en ung Mand 

Flejelsjakke og Sølvknapper, og 
han spiller Trækharmonika, mens 
hans unge og ganske kønne Led-
sagerinde danser eller synger -
eller det er Forser paa en Fmslads-
boulevard i Paris. Ogsne her mø-
der man Vaganten, Gøgleren, Land-
strygeren, Spillernanden, hvad man 

nu vil kalde ham. Han er maliske 
i Selskab med en dresseret Hund, 
maaske med en Ven, der spiller 
Violin, hans Støvler er støvede og 
slidte af Landevejen. Hal. synger 
en Vise, maaske er den hundrede 
Air gammel, maaske er det en af 
Døgnets Sange — undertiden har 
han selv skrevet den. Og i et Nu 
glemmer det pæne borgerlige Publi-
kum Hverdagen for at lytte. Der 
er altid en Stump Eventyr ved den 
farende Sanger, selv o.n han er 
snavset og fordrukken. Han er et 
evende Minde om den Tid, da 
Menneskene ikke havde fast Bo-

pæl, Telefon og Skatteblanket, men 
vandrende, evigt vandrende fra 
Sted til Sted, drevet af en Rast-
løshed, som ikke kendte noget 

Navn, en Længsel efter stadig- nye 
Oplevelser, der fik alle Brand til 

at briste. Sangeren er troløs i Kær-
lighed, upaalidelig i Forretninger, 
han betaler ikke sin Husleje, han 
stikker gerne al ved Morgengry og 
lader den ubetalte Regning tilbage 
som et Minde. Saadan drog Stu-
denterne Europa igennem i det 
Herrens Aar 1000, saaiedes fartede 
Gøglerne omkring paa Middelal-
derens Landeveje, saaledes levede 

Francois Villon og hans Forbry-
dervenner — saadan er det endnu. 

Det sidder dem i Blodet, de fø-

des dertil. I svage og følsomme 
Øjeblikke kan de drømme om Hus 
og Hjem, en sød lille Kone og 
søde Børn — og saa forlover den 
vandrende Sanger sig. Men en 
Mained, to, tre Maaneder efter 
vaagner hans Længsel efter Lan-

devejen og saa forsvinder lian uden 
Farvel. Vi forfiner det ikke. Vi er 
lidt 'range for det Folkefærd, vi 

— men vi søger dem og lytter til 
haaber, at Politiet passer paa dem 

deres Musik — nu som for 1000 

Aar siden. 
B. T. 

Den lille Miø paa det 
store Hav. 

—o— 
Da Oceauflyveren .Præsident 

Oarliald' forleden 8000 miles fra 

Boston pas Grund at tæt Tange

igge næsten stille, hørte 

Kaptajnen en underlig spæd Jam-
ren ude fra Søen, nærmest som 
det kunde være en Kal. Da Styr-
manden ogsea hørte Lyden, lod 
Kaptajnen en Baad sætte i Vandet, 
og den fandt ganske rigtigt en Kat 



privende paa et Par Bjælker og 
fik den bjerget om Bord. 

Mis kom sig snart, men kunde 
jo intet fortælle om dens mærke-
lige Tilstedeværelse ude pas det 
store Verdenshuv. Den blev alle 
Passagerernes erklærede Yndling, 
thi den viste sig at være en fin 
siamesisk Kat, og en siamesisk 
Prins Maingo-ol adopterede sin 
lille Landsmand og forfremmede 
den til kejserlig siamesisk Mis, for-
tælle. de amerikanske Binde, der 
13:Inger lange Artikler om Tildra-
gelsen, 

Eventyr og Opdagelser 
i Lufthavet, 

Frygt og Forventninger 
før i Tiden. 

• Den første, der konstruerede el 
Luftsejlsepparat, som kunde hæve 
sig over Jorden, var en Brasilianer 
ved Navn Don Gusmao, som 
Anret 1706 foretog en Opstigning, 
men han vogtede sig viselig for 
at gøre det om igen; thi han var 
ved at blive brændt af Inkvisitionen 
lor Trolddom. Teoretisk udvikledes 
Luftsejladsens Princip at en en-
gelsk Fysiker Tiberlus Cevallo, 
men den første, som f Virkelighe-
den realiserede Ballonproblemet 
var Franskmanden Etienne de Ment-
genier sammen med hans Broder 
Joseph. I November 1782 opsend-

te de den første Ballon i Lubbe-
vet. Den var ganske simpelt fyldt 
med opvarmet Luft, en ,Gas", op.  
stuet ved Forbrænding af Uld og 
Halm. Hylsteret var al Papir. Bal-

lonen medførte ingen Passagerer. 
Sagen vakte uhyre Opsigt og Brø-
drene Montgolfier mutte forevise 
Opfindelsen tor Videnskabernes 
Akademi I Paris og for Kongen. 

Men Inden de nattede dette havde 
en anden Fysiker ved Navn Char-
les optaget deres Ide med en vig-
tig Forandring. Hans Ballon fyld-
tes med Brint, og Hylstret var al 
imprægneret Silke. Denne Gang 
var der Passagerer med, nemlig 
tre Dyr, (et Faar, en Hane og en 

And), der var bundne i en Kurv 
under Ballonen. De kom velbehold-
ne ned et Par Mil fra Paris. 

En Mand, der var til Stede ved 
Opstigningen protesterede mod, at 
Dyrene kom med og tilbød selv 
at følge med. Hans Navn var Pi-
låne de Rozier, og ha a blev nog-
le Aar senere den første, der vo-
vede at betro sit Liv til en Ballon. 
Han blev ogsan Luftsejladsens før-
ste Offer. Flere at hans Opstignin-
ger lykkedes, men da han skulde 
foretage en Tur fra Boulogne til 

England, gik der Ild i Ballonen, 
og denne styrtede ned fra nogle 
Hundrede Meters Højde. Pilritre 
knustes, 

Disse tre Mænd — Franskmæn-
dene Montgolfier, Nalre de Real-
er og Charles — er Luftsejladsens 
Foregangsmænd. Hertugen af Char-
tres var meget interesseret i Sagen 
og foretog selv flere Ballonture. 
Den store Opfindelse vakle urnen-
delig Opsigt over hele Europa. Det 
var en almindelig Tro, at nu skul-
de Lufthavet besejles lige »a let 
som Oceanet, og en ny Æra ind-
lede» ror Menneskeheden. Der vil-
de blive vendt op og ned paa al-
ting — men ikke Ill det gode; thi 
.hvilken Laas skal beskytte vor 
Ejendom, hvilket Politi vort Liv 
mod Ugerningsmiend, som kommer 
ovenfra. Vore Byer og vor Flaade 
vil brændes og ødelægge' at Fjern 
den" o, s. v. 

Endelig Ina' nævnes en fjerde 
Pioner, Francois Blanchard, der 

fra 1784 ni sin Død 1809 udførte  

66 Ballonfeerder I forskellige Lan-
de og slap fra det med Livet, men 
lian oplevede et andet Event' r. Un-
der den franske Revolution blev 
han engang cirer en Nedstigning 
paa asterrigsk Omiaade arresteret 
som Agitator for de revolutionære 
Ideer og en Tid indespærret paa 
Fæstningen Kuistein. Hans Hustru 
fortsatte Luftrejserne efter hans Død, 
men omkorn, 1819 ved en Opstig-
ning I Paris, 

Indtil 1794 havde Ballonopstig-
ningerne kun været „til Lyst", men 
paa Revolutionskrigenes Tid beslut-
tede Regeringen al anvende den i 
militært øjemed. Det var at opta-
ge Dun Guenraos Ide. ! et Andra-
gende 1709 til Karreen af Portugal 
havde han sagt. ,Jeg hsr oprun-
det en Maskine, ved Hirep af hvil-
ken man kan rejse i Luften langt 
hurtigere end til Lands eller til 
Sifs, og tiihagenegge oser 200 
Lettes (90 danske Mit) om Dagen 
og sende Depecher til Armeer og 
de fjerneste Lande, Man skal kun-
ne bringe Personer ud fra belejrede 
Steder, uden at Fjenden kan for-
hindre del. Og ved Hjælp al den-
ne Maskine skal man kunne ud-
forske de Egne, som ligger nær-
mest Polerne", 

Om Ballonernes Nytte til Krigs• 
brug havde Charles ogsaa haft ad-
skilligt at bemærke, ligesorg han 
besad en meget klar Forestilling 
om deres Brug I videnskabeligt 
øjemed og om de utallige Vanske-
ligheder, Konstruktionen af et styr-
bart Luftskib vilde møde. 

Velfærdsudvalget tænkte paa at 
udruste en hel Lultskilesflotille, der 
skulde sprede Brand og ødelæg-
gelse i Fjendens Lande, ikke mindst 
over deri engelske Marine, men 
man nøjedes meget fornuftigt med 
al udspejde Fjendens Styrke ved 
Ballonscaptis. 

Nar maa her forbigae de rent vi-
denskabelige Ballonfærder, der si-
den 1804 er bleven foretaget un-
der Ledelse al aeronautiske Sel-
skaber I alle Lande, og hvorved 
man har opnaaet vigtige metereo-
logiske Resultater. 

At de mange farefulde Ballon-
opstigninger, Historien melder om, 

maa nævnes Opstigningen den 15 
April 1875 med Ballonen Zenith, 
der havde de tre erfarne Luftsej-

lere, Franskmændene Sivel, Guid 
Spinat og Tissandier, om Bred. 

De steg op fra Gasværket i La Vil. 
lette, en Forstad 111 Paris, forsynet 
med alle lestrunienter for Obser-
vationer under Hejdestigning. Ved 
7000 Meters Højde 'etre de Trang 
til at styrke sig ved Indaanding al 
III, men de vilde stige højere og 
kunde endnu opnotere deres Ob-
servationer. Ælheren var langt fra 
mørk og sort, men lys og gennem-
sigtig blau, Solen brændte stærkt 
i Ansigtet, men Kulden var biden-
de. — Hænderne var iskolde og 
Lemmerne blev stive. De sidste 
Optegnelser, Tissandier gjorde, var 
knap irese/ige, men han erindrede, 
at Sivet, som en Stund havde sid-
det ubevægelig hensunken i Tan-
ker, rejste sig og spurgte, efter 
Højdeviseren; den viste 7,540 Me-

ter. Han spurgte, om de skulde 
kaste flere Sandsække ud, og de 
andre nikkede bifaldende. Han skar 
Rebet af tre Sække og med det 
samme hævede han Fingeren som 
for at sige: ,Rejere, bøjerel" Cro-
ce-Spirtelli søgte at Indaande Ilt -
Tissandier beskriver Tilstanden I 
denne Lufthøjde: .Man erfarer en 
indre Glæde og ligesom el Gen-
skin al den omgivende Lysudstraa-
ting, men aldeles ingen Lidelse, 
tværtimod. Man bliver ligegyldig, 
tænker ikke part det farlige i sin 
Stilling, kun stiger højere og !lej-
ere, Indtil den tilintetgørende Svim-
melhed melder sig." Han søger at 
Ina fat paa Iltbeholderen, men for- 

mur ikke at lotte Armen. Det 
sidste, han husker, var, at han um 
pen Baromeuet og vil Tube: ,Vi 
er ved 8000 Meter!' Men Tungers  

var som lammet. Saa lukkede han 
øjnene og faldt tilbage. Derefter 
huskede han intet. Han havde en 
dunkel Forestilling om, al han 
vaagnede en Gang ved, at Creme-
Spinelli rykkede ham i Armen. Bal-
Ionen styrtede nedad, og denne 
søgte at standse Faldet ved al ka-
ste alle løse Genstande over Bord. 
Da lian kom til Sans og Samling, 
sen lian, de var nær ved Jorden, 
og havde Kraft nok til al gøre An-
keret løs, Stødet var forfærdelige. 
Begge hans Kammernler laa sans-
ineukrebne pæl Bund) n af Gondo-
len, De var serie i Ansigtet, og 
Blodet flød ud af Munden. De var 
begge døde. Ballonen faldt ned 
omkring 250 Kilometer fra Paris. 

(Hejnidal). 

.grmeniernes Dag! 
_o _ 

Hvis der findes nogen By eller 
Landsogn her paa Bornholm, som 
ikke foretager sig noget vedrøren-
de den Sag, vil jeg forsøge et 
lægge det arnieniske Folks Nød 

hen til Menneskehjerterne og spør-
ge: Tør vi sige Nej, naar der spør-
ges om en Gave for at lindre den 
ubeskrivelige Nød, som hersker 
blandt dette Folk? Tør vf sige Nej 
til at være med at hjælpe det Ar-
bejde videre frem, som er pubes 
gynill nede i Syrien blandt de man-
ge Hundrede forældreløse og til 
Hungersdøden prisgivne Børn. Tør 
vi lukke til for den menneskelige 
Barmhjertighed? Tør vi sige Nej, 
naar de Mennesker, som har stil-
let sig til Tjeneste f denne Sag 
banker paa vor Dør Søndag den 
17. Oktober og beder om en Ga-
ve? Lad dem ikke gaa tomhænde-
de bort! 

Lad os blive stille en lille Stund 
og huske, hvor god Gud har væ-
ret imod os, et lian har givet os 
til Livets Ophold bande Fade og 

Klæder, og synes vi at mangle 
noget, henvender vi os IH Autori-

teterne, og de skal tage sig et vor 
Sag bande paa den ene og den 
anden Mande. 

Armenierne bar paa den hele 
vide Jord ingen al henvende sig 

til, som vil lage sig af deres Nød, 
de er paa skammelig Mande svig-

tede al all og alle, prisgivne men-
neskelig Vold, uren ogsan menne-

skelig Barmhjertighed. Vil du og 
jeg være barmhjertige imod Dem? 

Hvilken Fader eller Moder kan 
se sine Børn sulte og Iryse, uden 

at Hjertet bløder derved. Send en 
Tanke, du Fader, til de stilen blege, 

forskræmte armeniske Børn, naar 
du kan give dine egne kære Børn 
alt del, de behøver. Send en Tan-
ke, du Moder, til de smaa frysen-

de armeniske Børn, naar du en 
kold Aften lægger dit eget lille kæ-
re Barn I en blød varm Seng og 
trykker et ømt Godnatkys paa den 
lille buttede Mund, og jeg er over-
bevist om, at Ingens Hjerter er 
saa haarde, at de lukker til for 
saa stor en Ned, som den, der 
findes blondt det armeniske Folk. 

Der er en lille Flok danske Kvin-
der, som har taget et Arbejde op 

blandt det armeniske Folk, en 
uforfærdet Flok, som fulgte Kaldet 
fra Gud og gik ud pari de blod-
bestænkte Marker, hvor Ar:meuter-
nes Blod har flydt i Strømme for 
den tyrkiske Krumsabel. Lad den-
ne Flok, for hvis Mod vi maa bede 
os i dyb Ærbødighed, ikke blive 
beskæmmet, og lad dens ikke 
komme til at start overfor den Hin-
dring, at mangle Midler til at føre 
deres Arbejde videre, og vi her-
hjemme et stag skamfulde, fordi  

vl har forsømt en Opgave at være 
med at /indre Nele og Lidelse hos 
vore Medmennesker. 

En af Arbejderne ni-d I Aleppo, 
den verdenskendte Fnis Karen Jep-
pe, skriver: -Der vil være 10,000 
Mennesker I Aleppo Baroklejr, der 
I denne Vinter ikke ved hvor de 
skal faa Fødeir fra. Del er en sør-
gelig Sandhed, en Sag, man ikke 

ret vover at tænke paa. 
Os kan der maaske til Tider lyk-

kes at glemme dette Speresmeal, 
men dem stirrer Sultedøden i øj-
nene, og den rykker nærmere med 
hver Dag der gear," Delte er I 
Sandhed el Nødraere lad os give 

Vor Gave. 

Der modtages snin tel Pengega-
ver som brugt Tøj. Der er Børn 
fra under 4 Aar oe Oldineer op 

til 80 Aar, eom t rænger til Tøj. 
Pakker med Tøj hedes sendt til 

de danske Armeniervenriers Kontor 
Halbergsgarie 4, København K. 

Penge bedes sendt til Prokurist 
Johs. Malmstrøm Slotholnisgsrle 
16, København K. 

Allinge: Oktober 1926.   
EDV. HOLM. 

Fregatten „Jylland". 
—0 — 

Det begynder at lysne Ion den 
gamle Fregat, Den energiske Ko-

mite, hvis Formand er Orlogskap-
tajn Godhed Hansen, sætter Kræf-
terne ind over hele vort Land og 
blandt danske i Udlandet, for gen• 
nem Bidrag — smen og større ef-
ler Hvermands Vilje og Evne -
at tilvejebringe det Beløb, som er 
nødvendigt for at føre vor Marines 
sidste Træfregat tilbage til sin op-
rindelige Skikkelse som et af Da-
tidens smukkeste og bedst sejlen-
de Orlogsskibe, der med Hæder 
viste Danmarks Splitflag paa Ver-
denshavene i Fredens Tid, — og 
da Ufreden kom, selvtredje og paa 
lige Vilkaar med Modstanderne, 
var med III at bevise, at Traditio-
nerne fra vor Flagdes Storhedstid 

endnu var levende i fremragende 
Skibbyening og Besætningernes 
Dygtighed. 

Danske I Udlandet, dem, som 
ved Fraværelse Ira Hjemmet ofte 
hu øjnene mest aabne for alt, hvad 

der kan hæve Fædrelandets Anee-
etze I de andre Natir ners øjne, er 
krefilgt opfordrede til, al det gam-

le Land, ligesom England i Nel-
sons Flagskib s V,ctory", ogsaa k n 
komme til at eje et synligt Minde 
fra Fiaadens Fortid, hvortil knytter 

sig Minder, som det vel er værd 
at bevare. Efter Forlydende har 

Denstre i Bangkok tilsendt Komi-
tes!) 1400 Kr., og Ildfesten paa Kø-

ber,havns Red gav 6000 Kr. o. s. 
fr.; men der er langt igen, og der-

for arbejder Komitaen støt videre 

mod Maalet, som kan flues ved 
en Skærv, stor eller lille fra alle 
Danske. 

Endnu er der vel et Stykke til-
bage, inden den gamin Fregat lig-
ger fuldt istandsat indenbords og 
udenbords og med sin smukke 
Rejsning; men lad os erindre, at 
hver Øre, der anvendes hertil, bli-
ver I Landet og skaffer Arbejde til 
mange Hænder; Skibbyggere, Ma-
stemagere, Riggere og mange an-
dre vil gennem Maaneder Ina fuldt 
op at bestille. 

CARL NIELSEN. 

Stamherren 
er et dansk Lystspd i 8 Akier, det 
paa Søndag filmes i Biografen. Her 
er paa an fortræffelig Mirede ektl-
geret dansk Folkeliv, ræret med 
gammel Oseilro og Fordonsme;  
men Mysteriet tøses til alles To-
tredstied. Blandt de smukke Scene-
billeder er der ed‘kellige fra Born-
holm. 

G d s1jeoe$ie og Meder,  
Søndag den 24! Oktober, 

Allinge Kirke Kl. 10: Pastor Jes-
persen, Ro. (Ingen Altergang). 

Ols Kirke ingen Gudstj. 
1 Sognepræstens Ferie (til 2. 

Novbr.) bedes man henvende sig 
til Sognets Kirkesanger. 

Tein Missionshus Kl. 3 og Me-
nighedshiernmet Kl. 7,30: 
(Armenierne). 	Lærer Simonsen. 

Tirsdag Kl. 7,30: K. F. U.K. i 
Sandvig Missionshus. 

■1■1111ffil•ffiffiffieffi 

Luth. Missionsforening 

Tejn Kl. 2,30 	A. Henriksen, 
— 	7. 	Festligt Møde. 

	

Allinge Kl. 5. 	A. I lenriksen. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Edvard Heller, 

K lemensker 

M in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Hjalmar Jørgensen 

Rutsker, 

Modtag vor og vore Forældres 
hjerteligste Tak for udvist 
Opmærksomhed ved vor 

Konfirmation. 
Alice og Hedvig Nielsen 

Sandvig. 

RO 
Konfirmandfest afholdes i 

Brugsforeningens Sal Tirsdag d. 
26. Kl. 7,30. Thinggaard taler 

Alle er velkomne. 

K. F. U. 31. og K. 

Møde 
I Allinge IlenigheddhJem 
Søndag deri 24. Oktober Kl. 7 om 
Arbejdet blandt Armenierne. 

Kom og vær med saa mange 
som kan, og giv en Gave til det 
ulykkelige armeniske Folk. 

En yngre Karl 
der vil hjælpe til at malke kan 
faa Plads 1. November 

Jacobsen, Lundegaard 
Tlf, Allinge 114 x 

prima amerik. "kbler 
er hjemkomne. Nye reducerede Priser 

P'otoitiat,  ug Troburtiorretning 



Jagten aflyses 
paa Ll. Krashavegaard, A— Møller 
J. Frederiksen, A. Blem, J. Peder-
sen. P. Dam og Amandus Hansens 
Jorder i Klemensker 

Jagten aflyses 
i Rø hos Aksel Falk Baadstad, 
Strandløkkerne (Matr: Nr. 46e-55d) 
mellem Redningstien og Havet ud 
for Falks Ejendom samt paa Dyn-
dalegaard. 

Færdsel med Skydevaaben og 
Hunde paa nævnte Ejendomme 
forbydes. 

Vang. 

Al Jagt 

er strengt forbudt paa Habbe-
damsgaard, Gelius Linds Skov og 
Lyng, Sten bergs og Gartner Clau-
sen i Dammen og Anders Jakob-
sens Grund alle i Olsker. Østre 
Borregaard, Valdemar Sørensens 
og Rutsker Komunes Plantage paa 
Borrelyngen. Overtrædelser vil bli-
ve strengt paatalt. 

Rutsker Jagtforening. 

Fine Spiseæbler 
50 40 35 Øre pr. Halvkilo 
Ekstra gode !ladnblcr 
25 35 Øre pr. Halvkilo 

Tørrede Æbler 
hele, udborede og i Skiver 

sælges billigt 

5. 2. Larsen 

Amk. Havregryn. 
Prima livulltet I los Vægt. 

50 Ore pr. kg. 

Nye gule Kogeærter. 
meget letkogende 

Flækrerter 
hele afskallede Vlktorlererter. 

Brune Banner. 

.Carsen, Ølunge 

 

'31t 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. . Tit. 03. 

 

Til Salg 
En saa god som ny strand-

bøsse, Kaliber 16, Mausersystern, 
er til Salg ved Henv. til 

Tlf Sandvig 15. 

En Karl 
søges til 1. November 

Skovgaard, Olsker. 

Røget Hellefisk 
er hjemkommet 

Prisen er billig i Aar. 

Islandsk Lammekod 
Fineste Kvalitet. Dyrlægekontroll. 
anbefales til meget billig Pris. 

.1, B. Larsen. 

Runkelroer 
sælges 

Emil Andersen, Sandvig 

Averter i 
Nordbornholms 17eblad 

eng Yi a n en, Alling. 
mffieli 

Set er en fornøjelse 
at barbere lig, naar man har slebet sine Barberblade med 
Slibemaskinen „BELLO", som sælges i 

forbydes paa udertegnedes Jorder: 
Anton Hansen, Hans Hansen, 

Julius Mikkelsen, Carl Petersen, 
Jens Christiansen, Peter Mikkelsen 
og Maegaard. 

Omstrejfende Hunde skydes. 
Den Jagtberettigede. 

forbudt paa J. Mikkelsen, Solvangs 
Jorder pr. Allinge 

Den jagtberettigede. 

Præstegaard, Kæregaard, Knarre-
gaard, Krusegaard, Bækkelyst og 
Bondegaard i Rutsker samt St. 
Ved bygaard i Olsker 

forbydes paa min Grund 
Jagende Hunde bliver skudt. 

Julius Hansen, 
Aahalsegaard, Rutsker. 

Jagten aflyses 
paa forhu. Smed Pedersens Lyng-
parceller, Allinge 

paa Torpegnard 

Jagten aflyses 

Jagten aflyses 

Al Jagt 

Al Jagt 

Al Jagt 

Ål Jagt 

Danmarks populæreste 
Symaskine? 

Forhandler: 

XI C Yunefl. 
Tlf. 34. 	Allinge. 

Der findes en GRITZNER 
for ethvert Behov. 

Andespil - Gusespil 
Olsker D. s. U og Socialdemo-

kratisk Forening afholder 

Xndespil 
LØRDAG den 	ds. Kl. 7 i For- 
samlingshuset. Der bortspilles 8 
levende Ænder og 2 Gæs. 

Efter Spillet Koncert og god Un-
derholdning. 

Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 
Nye Medlemmer optages af For-

mand Karl Bendtsen Tejn og Kas-
serer Viggo Olsen Risegaard samt 
hos de øvrige Bestyrelsesmedlem-
mer. 

Medlemmer optages dog ikke 
Festaftenen. 

En yngre paalidelig 

Fodermester 
søges til 1. November 

Pilegaard, Rø. 

Klaver 
Et saa godt som nyt Klaver 

sælges billigt 
L. Dam, Thuleborg. 

Gi lette 
Barbermaskiner 

fra 2 Kr. Stk. 
Forgyldte Gilette Barberma-

skiner i elegante Etui 
fra 4,50 —5,00 Kr. 

Ægte Giletteblade 
Rotbart Barberblade 

10 Stk. 2,25 pr. Stk. 25 Øre. 
Barberknive 

Stryggeremme 
til Knive og Blade 

Slibemaskiner til Barberblade 
Barberkoste, Barbersæbe 

Haarklippemaskiner 
Skægklippemaskiner 

Friserkamme 
Lommekamme 

Elfenbens Tættekamme 
Tand og Negleborster 

Fine Lommeknive 
Ægte Svaneknive 
Skræddersakse 

Linnedsakse 
Damesakse 

Broderisakse 
Neglesakse 

Klædebørster, Haarborster 
Alline 
Tlf. 12. a `24'' 

4-5 Pers. 
Sedan-Vogn 

udlejes. Billige Priser. 
II. Marcher. 

Bestillinger modt. Tlf. Allinge 120. 

Lastkørsel 
udføres billigt 

V. Sørensen. 
Tlf. Allinge 80.  

Lastkørsel 
udføres billigt 

Willi. Riis 
Tlf. Allinge 131. 

Grise Messens 8nc-2,1dsaig Gode ") Ugers 

er til Salg 
Johnstrnp, Klemensker. 

Lille Lejlighed 
eller en Stue ønskes til Leje straks 

Villig til Malkning eller andet 
Arbejde 	Anna lindberg 

ved 1-lahbedani, Rutsker 

1e en helmer mere at gila harlig ki?dt! • • 
og de sælges til 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 og 

Vi har flere Hundrede Klædninger paa Lager, 

100 Kr. for den allerfineste blaa Serges. 
Fisker-, Arbejds-, Ride- 

og Stadsbenklæder i Tusindvis! 
Overfrakker og Ulsters fra 55 Kr. — fine Ting. 

Stortrøjer, Motorjakker og Regnfrakker i flere Kva-
liteter og  billige Priser. 

Største Lager af Hatte og Huer. 
Et meget stort Udvalg af Manchetskjorter, Kra-

ver, Flipper, Slips og Seler. 
Fine strikkede kulørte Veste og Sokker. 

I Tricotage har vi selvfølgelig ogsaa det største 
Udvalg til billigste Priser, — Vort Klæde- og Kjo-
letøjslager er nu godt sorteret, saavel som alt til 
Manufakturbrancen henhørende. 

tjener en god Dagløn ved at købe De tjen 
Deres Forbrug hos 

En flink 

Fodermester 
samt en 15—I6-Aars Dreng 
kan til 1. November faa Plads 

Brogaard pr. Allinge, 

En sund lin[Inko, Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
samt en ung Orne er til Salg 

Jørgen Heller 
Tlf. Kl. n. 100 x. 	Vibelyst. 

SinterlltAcher 
Znmez og 13igc-raffer er nu .11:tei 

V_ager i et ftort og rigbolbigt 11bnaig. 

,''fteraaret 1926 bar bragt 
nne C.--,- toffer og i '21ar 

Tillægs-Ænder 
	Mødig Dilligere j■rifer. 

stit vort S'olifertion er, tro» fnum 
'Prikl.,  af ubninfet Jit)atitet. 

13rinta stoflier og "i's;orarbeibiling. 

9n3. 	t fftra ftore Ctorrelfer 
paa Fager baabe i fort og rulort. 

9idttinrtitt af '1.affer fra fibfte 

t'efott tibfrelge,":; til 20 r, 25 = 35 Sz- r. 
bar loftet 60 70 = 75 85 

?rit glmtfeftion tilpffi5f«4 
uben Witrabetaling. 

Inagafin bu 9torb 
Del) kt:ictor '43 tand, %Utugt. 

Zen lebM titarv. Zrt ltørjtr Ithlmtg. '2(.11 Ui1ttlfle 4;ri4. 

stort Udvalg er nu hjemkommet 

-amefrakfier 
med Priser fra 17 Kr. 

&fr. Clsen, Allinge. Sif. 100. 

.9111•911111411111161991141. 

2iografen. 

er strengt forbudt paa Vester • 
gaard og Enesgaard i Rutsker. 

Prima blandet 

- er til Salg 
Kofoed, ltækkegaard, 

Klemensker. 

afholder sin ordinære halvaarlige 
Generalfornaniling paa Chri-
stensens Havestue, Fredag d. 29. 
ds. Kl. 8. 

Vigtige Ting paa Dagsordenen. 
Bestyrelsen. 

Peter Malberg Lystspil i 6 Akter 
Optagelser fra 

Bornholm og Christiansø. 
Hovedrollerne spilles af P. Malberg 
Rasmus Christiansen og flere af 

vore kendte Skuespillere. 
Stykket er rosende omtalt 

i Rønne og Nexø. 
ifInsk Kl. 7 og 8 30 

41/ 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

Frugtmarmelade 
65 Ore 

Ren II i n d biermurm e ludo 
100 Ore 

Æblemarmelade 65 Ore 
Ren Orangemarmelade 

100 Ore 
sælges i løs Vægt til ovenstaaen-
de Priser pr. Halvkg. 

P. 2. £C41.-U" 

Stamherre'', 

Store, gode 

Søndag den 24. da.  
Kl. 7 og 8,30. 



r 	 CLOtrIÅ! 
”ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 
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	FINESTE DANSK FABRIKAT 

Ved De, 
at vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser! 

Blaa Jakker, alle Størrelser 	5,00 

	

do, Benklæder 	 4,85 
Stærke Overalls 	 5.85 
Ægte, gule jakker 	 8,50 
Hvide 	do 	 7,50 
Hvide Benklæder 	 5,75 

Nordlandets Handelshue, 

som har set. hvorledes 

Betahalms bødl! Margarine, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

SLIPS 
1111111111111111111ITIIIIIMMIII111111 

Største Udvalg. 
Bedste Kvdlifeter. 

Billige Priser. 

Magasin(NNordsUds 
VICTOR PLAtICK 

Telf.5 ALLINGE Telf.5 

Norpholms Simre- & lulleiasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paft: 

3 Nualiedørii Opsigelse 	 1.5 pCt. p. n 
Alrnindelige Sporekamievilknor 
Folio 	 Y.• 
I Formorxeltiemitfdelingen 	3,6 
hvortil Prsertelø. hidtil 2,4 ilet. 

Alle Mennesker, 

De hd* Kvaliteter i Arbejdsbi], 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr 
baade til voksne og Born fra 4,00-575. Prima blaa Molskindsben 
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. 

• 

BORNA MARGARINE 
• • 

• er fin, frisk og velsmagende og giver 	• • 
• 

	

i • 	 • 
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i 

•11,
•  
•••••••••••••••••••••••••••■

e 
 ••
. 

•••••••••••••••••••11090•••••••111 

• 

• 
• 
• • 

• 

I • 
11. 
• 

Sandvig 11,45 4,25 8,10 
Allinge 11,52 4,32 8,18 
Tein 
	

12,02 4,41 8,27 
Rø 
	

12,19 4.55 8,43 
Klemens 12,35 5,11 8,58 
Nyker 12,48 5,21 9,10 
Rønne 
	

1,10 5,40 9,30 

Sen- og Helligdage. 
Snoas-Nandvig 

Rønne 
	

8,30 1,10 7,25 
Nyker 
	

8,46 1,26 7,41 
Klemens 8,57 1,37 7,52 
Rø 
	

9,11 1,51 8,06 
Tein 
	

9,24 2,04 8,19 
Allinge 9,33 2,13 8,28 
Sandvig 9,40 2,20 8,35 

Nandwig-Rearne 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

'77. 	Jernbane. 
Søgnedage. 

Banite-timmdvig 
Rønee 
Nyker 
Klemens 
Ro 
Tein 

Sandvig 

8,15 2,45 6,30 
8,32 3,02 6,47 
8,45 3,15 7,C0 
9,01 3,31 7,16 
9,15 3,45 7,30 
9,27 3 57 7,42 
9,35 4,05 7,50 

NnitivIE-larane 

Sandvig 11,40 5,55 8,45 
Allinge 11,16 6.01 8.51 
Tein 	11,54 6,09 8,59 
Rø 	12,08 6,23 9,13 
Klemens 12,22 6,37 9,27 
Nyker 	12.32 6,47 9,37 
Rønne H. 12 50 7,05 9,55 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Bornholms Brandforsikringselskah 

Sognekomm. Alfred Larsen. 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., 'Mandag og 
Torsdag Form. 

Sygehuslægen 8-9 og 2-4; 
Folkebogsamingen (Borgerskolen 1. Sal 

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

samt Tirsoag .3-4. 
Hjælpekassen : Form. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Stb. Klaus Svendsen, Sandv. 
Jerri:).nest. er aaben for Gods 8-12,2-6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-•4. 
Laane- dS Diskontobanken 2-4 Eftm. 
rostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

kandinavien-Amerikalinien: 
Agent Otto Gornitzka, 

Sparekassen 9 -12 og 2-4.. 
Stempelfilial i Sparekassen. 9-12, 2-4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kofoed. Kontortid 1--- 41-im 

1 ek-grat:,taiionen 9- 12 og 2 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5  Wlerm 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng,  eller mang- 

ler De en Svend eller Lær • 
ling, en Fodermester  eller an-
den Medhjælp, bor De snarest aver-
tere' Nord-Bornholnis Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

C. 1 1300 Hjem og læses af :,aa godt 
sum svøb eneste Tyende. En An-
no:ice her i Bladet yd derfor sau 
g.,dt søm 	tniiårzi: 

'Bilende Rewultai. 

rare rute Xplestoffer 
er hjk.rnkomoe c!J Priserne ligger i Aar betydeligt ; 
lavere end tidligere, og Kvaliteterne er fortrinlige. 

Se vore Vinduer. 
Norellandets Handelshus. 

t&L £e1 gardinrester 
udsælges saa længe Lager haves fra 30 øre pr. m. 

Klare dobbelte Sengetæpper fra 11 Kr. 

efir. Olsen, teessen. 
Telefon Allinge 100 

,*enker <£e paa at 
ekvipere Dem nu til Efteraaret, da hør De i egen 
Interesse se vort mægtige Udvalg i Habitter, Ul-
sters, Paletots-Stortrøjer og Regn-
frakker, og husk, hvad enten De kober bedre eller 
billigere Ting, saa taar De hos os : 

,9en bedste Xvalitet, den bedste grorar6ejdning 
til den billigste 

Solide knl. illahlttet 315,00 
Stærke Mais do. 	50,00 

knl. narvgarns 55,00 

»e nidtete nye Faconer I 
1:bitern og Paletote 36,00 

Ilo. I en bedre Vare 414,50 

Drengetøj 
i jernstærke Kvaliteter til meget billigste Priser. 

131useraeon Ira 7,85. 	Jakkefocon 14,35. 

Vort bekendte Arbejdstøj er uden 

Konkurrence i Kvalitet og Prisbillighed. 

Blaat Maskintøj fra .1,85. pr. Stk. 	Overalls fra 5,25. 

Vil De være velklædt og handle økonomisk, 

da ekviper Dem i 

fmtbelst?us 

ULDTÆPPER 

Nordlandets Handelshus 

optagere e knive 
grebe 

111) kurve 
børe 
skærere 
raspere 

er paa Lager til meget nedsatte Priser. 

%langt 	 $robuttforretning. 

De rigtig gode Hjulbøre 
er  hjemkommen,  og Prisen er meget nedsat. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Prisen paa Sæbe og Soda 
er nedsat kollosalt. Ekstrafin Kvalitet. Ekstrabillig Pris. 

?( tillige 1oloitia1 og 131'obitftforretning 

• • 
• • 
• • 

• 

Avertér i Nordbornholms Ugeblad! 

Vore Uldtæpper er hjemkomne. Priserne er i Aar 

meget billigere end i Fjor. 

Svære halvuldne Tæpper 125 x 160 cm. 4,50 

do. heluldne 
	

do. 	125: 160 cm. 7,50 

Ekstra svære 
	

do. 	125 x 160 cm. 9,00 

do. 	 do. 	125 :< 190 cm. 11,00 


