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Penny har frygtelige Orkaner og Cykloner hærget de skønne 
Egne pas Florida, Cuba og paa Ballerne-øerne, der ligger Nord for 

Cuba og Haiti og er under engelsk Herredømme. Mægtige Palmeskove 
har Orkanen dennegang raserer, og Tusinder al Huse er blevet revet 
om. Flere Hundrede Mennesker er bleven dræbt og mange Tusinder 

husvilde. Orkanerne er disse jordiske Pnradisers Plage. Gang pas Gang 
er Stormen over Indbyggerne paa disse Steder og lægger øde, hvad 

Mennesker gennem mange kirs Arbejde har skabt i Forening med den 
rige og frodige Natur. Ballerne-øerne er sultedes ikke mindre end tre 
Gange i det sidste Fjerdingaar bleven hærget al mægtige Cykloner, som 

har spredt Død og Ulykker viden om. Vort Billede viser et Parti fra 
de skønne Palmeskove paa Cuba, som nu er lagt øde. 

De skonneste:Jordstrøgs graa »ag. 

Lyset kom — men Solen 
bar det ikke med; 
Himlen hænger gran og lukket, 

tung at Væde - 
og vor Glæde 

finder intet Hyllested. 

Alle Farver matte, 
grannet Slraa og Kvist. 
Alting ses bag Slør og Teager, 

Skovens Skønhed, 
Jordens Grønhed 

lyser svagt og helvbevidst. 

Alle Verdens lyse 
Farver krøb i Skjul. 
Hvor er det, vi længes efter? 

Taageblindet 
flagrer Sindet 

som en hjemles Fugl. 

Chr. Stub-Jørgensen 

Kulturens Pionerer. 

Af Vilhelm Groes. 
—0— 

Forts. 
Jomfru Hansen sari sig om og 

fik Øje par Træskomanden, Han 
var døv — døv som ec Musling 
— men alligevel bedre end slet 
ingen. Jomfru Hansen stormede 
løs paa ham. 

— Hun har aabnet derovre — 
bratte hun. 

— Godmorgen — Træskoman-
den nikkede smilende. 

— Nu har hun aabnet Buliken 
— hylede Jomfruen. 

Træskomanden saa op mod Film-
en, saa nikkede han velvilligt. 

— Det skal del nok blive, Vin-
den holder sig i Øst. 

— Hun har aabnet — hun der-
ovre, hvinede Jomfruen. 

— Ja, ja, nikkede Træskoman-
den. 

— Rejs ad Helvede Ill, dit døve 
Spektakel, spyttede Jomfruen ra-
sende. — Saa stormede hun hjem 

igen 	fød I Bageriet, ror hun 
mealle have Luft. 

Marius Hoppenberga Købmands- 
forretning ligger paa Torvet. Ma-
rius Hoppenberg handler med alt. 
Har han Ikke det forlangte, ara 
skaffer han det eller sludrer Kun-
den noget andel pas, som heller 
ikke kan bruges, for Hopppenberg 
er Sandkrogs merkantile Geni. 

Hans ForretningssnIlle er oprin- 

delig Jydsk, men tilsat Stænk af 
amerikansk Smartness, semelisk 
Udholdenhed, græsk Paageaenhed 
og kinesisk Taalmodlghed, 

Har han sat sig noget I Flove- 
det, harer han det igennem. Han 
hver kun far »in Forretning -
hamr han engang dør, vil han sælge 
Vorherre Pudsepomade til at pudse 
Stjernerne med og Smøreolie til 

Tidens Hjul. 
Dengang var han ugift — han 

havde ikke haft Tid til at forelske 
a'g. Blev han spurgt, hvorfor hen 
ikke var gift, svarede han: 

— Hvem skulde jeg gifte mig  

med!? SigNig det,.?;—:med hvem? 
— Næh, naar jeg skal ha' en 

Kone, saa skal det være en rigtig 
Kone. Det skal være En, som jeg 
kan snakke med. En, som jeg kan 
snakke med om Forretning, og 
saa skal hun præsentere sig. Hun 
skal være Dame helt igennem. 

Og Sandiumg bøjede sig — selv-
følgelig skulde Marius Hoppenberg 
have saadan en Kone, og en saa-
dan Kone fandtes ikke i Sandkrog. 
Marius Hoppenberg stod selv I For-
retningen, til Hjælp havde han Niels. 
Niels var Søn af Fisker Knagbo. 
Han var ikke mere fregnet end ses 
mange andre Købmandsdrenee, 
men hans Gummiflip var til at vok-
se i, og han havde altid Frost 
Hænderne. Derfor var de altid røde 
og revnede. Hans Bukseben stop-
pede op midtvejs mellem Knæet 
og Foden, men det var fint og 
moderne — sagde Niels. 

Hin Morgen havde Hoppenberg 
lige aabnet Forretningen og stod 
netop i Døren, da Niels kom, 

Nyheden om den aabnede Bu-
tik havde Niels allerede erfaret ved 
Morgenkaffen. Han havde ogsaa 
laget Vinduet i øjesyn, og følte 
sig derfor forpligtet til al underrette 
sin Chef om, hvad der var toregaaet. 

Efter el flygtigt Godmorgen sagde 

han: 

— Nu har hun derovre lukket 
sin Forretning op, men hun kon-
kurrerer de ikke med os -- 
Niels stillede sig op ved Siden af 
Hoppenberg og pegede over I Ret-
ning at Frk. Sørensens Vindue. 

Hoppenberg kastede et ligegyl-

digt Blik derover og sagde; 

— Saah — der skal tyve Liter 
Petrolium ned til Anders Wild, men 

det skal være straks — han skal 

sejle til Morgen og tag sart Mor-
genposten med paa Tilbagevejen, 

— dermed var yderligere Diskus-

sion forhindret og Niels styrtede 
sig i Arbejdet. 

Tilsyneladende nærede Marius 
Hoppenberg ikke Gnist al Interesse 

for, hvad der foregik henne i den 
nye Butik, men det var kun' tilsy-
neladende. Han saa  uhyre ligeglad 

ud, do han stak begge Hænder i 
Lommerne og slentrede over Tor-
vet, men Marius Hoppenherg havde 
Livsvisdom. Han vidste, at kun 
salsa /kander viser Tegn paa, at 

de lægger Mærke III deres Med-
menneskers Gøren og Laden. 

De han naaede hen til Frk. Sø-

rensens Forretning, sne hen over 
mod Vinduet, men en opmærksom 
Iagttager vilde have bemærker, at 
hans øjenbryn dirrede en Smule 

— kun lidt og for en Brøkdel af 
et Sekund. 

— Det var da som Satan -
mumlede han mellem Tænderne 

— men han fattede sig hurtigt -
og gik videre — hen til Glarme-

steren. 
Glarmesteren havde ikke lukket 

op endnu. 
Det var Hoppenberg indforstaftet  

med. Han vendte om og gik til-

bage til sin Butik. 

Pas delle Punkt er det nødven-
digt at belyse og klarlægge de Rørel-
ser og Følelser, som gennemstrøm-
mede den Hoppenhergske Sjæl. -

Hoppenberg var forbløffet. Meget 
forbløffet. Men samtidig var han 

opfyldt al en mægtig Beundring 
for Frk. Amalie Sørensen. 

Sonden et Vindue — det var in-
gen almindelig Sypige, der havde 
stillet det an. Han kendte Frk. Sø-
rensen — mere end at Udseende, 
for hun havde købt sine Varer hos 
ham f de fas Dage, hun havde væ-
ret I Byen. Flun havde købt Grøn-
ærter hos ham — i Danser. Det 
var en Pundsdaase. Hun havde ta-
get Dansen I Høanden. 

— Vil De ikke give mig en an-
den Danse — denne her er gam-
mel. Satan til Kvindfolk, hun havde 
straks set, at Dansebunden buede 
en ganske lille Smule udad. Og 
Hoppenberg havde kaldt Himlen 
lit Vidne paa, at den Dame var 
bleven fyldt for højst fjorten Dage 
siden. — Saa havde han givet 
hende en anden — af de gode. 

Og hun havde smilet — kun  

ganske lidt — men de forstod hin-
anden. 

Nej, hun var Ingen Sypige. Hun 
var Forretningsmand — helt igen-
nem. — Hendes Klæder — selv-
følgelig — han havde straks be-
mærket, at hun var ikke helt almin-

delig — men Klæder er ikke alt. 
Men saadan et Vindue — Det var 
Talang. 

Hoppenberg blev afbrudt i sine 

Betragtninger. Del var Toldforval-
terens Pige. 

— Go,maeren, Hoppenberg] 2 
Pund Sæbe og 3 Pund Soda -
v1 skal vaske idag — har De set, 
Hoppenberg, hun derovre, har aab-
net Butikken — Næh, det har De 
vel ikke. De bryder Dem vel ikke 
om seadan noget — De skulde 
bare se de Helle — jeg vilde ikke 
gas en Gade lang med dem - 

- Jeg s'gu heller ikke, Johanne, 

var der mere — - 

- Næ, De, Johanne knækkede 
sammen af Latter — jo, el halvt 
Pund Kaffe og en Tilsætning og 

en Vaskebtaat — og gule Silke-

strømper har — 
- Gule Silkestrømper har jeg  

desværre ikke, Johanne, men hvis 
Jeg maa lage Maal. 

— Uh, hvor er De væmmelig, 
Hoppenberg -- et Par gule Silke-
strømper har hun ogsaa liggende 

Vinduet 
- Hendes egne -- er det hen- 

des egne? — En Tilsætning, 
værsartig — Hoppenberg kastede 
den op I Lutten og greb den Igen, 
lod den med ei flot Sving dale ned 
ved Siden af de andre Varer, 

— Hendes egne Strømper -
hvor er De sjofel, Hoppenberg -
Johanne forsøgte al se dygtig In-
digneret ud. 

— De skulde !bimle Dem for 
et sige saadan. 

— Hvorledes det? Hoppenberg 
saa forbavset ud — mine Varer er 
de ogsaa mine egne — det skal 
skrives, Ikkesands? 

Johanne svarede Ikke. Hun sam-
lede sine Varer sammen og gik, 
men I Døren vendte hun sig om 
og snittede sødt Farvel, Hopperi-
berg — Farvel, mit Lam. Saa for-
svandt Urtekrærnmersmilet al Hop-
penbergs Ansigt. 

Hoppenberg var meget tankefuld. 
Engang imellem mumlede han; 
Ja, saamænd, tja, det sker der ja 
ikke noget ved - 

San gik han Ind i del lille Kon-
tor ved Siden af Butikken. Han 
var meget tankefuld. 

Blomster — Sludder, hvor skal 
man faa Blomster fra — en Pelar-
gonie i en Urtepotte — hm! For 
det andet har han derhenne jo ikke. 
— Ses fik Hoppenberg en gud-
dommelig Ide. 

Han tog en flunkende Spaankurv 
— en fem Punds Kurv — og lagde 
et Stykke hvidt Papir i Bunden. 

Hummer, Sardiner, Leverpostej 
af den fine, en Danse Annanas, 
en Danse Asparges, henkogt Laks 
og et Stykke røget Laks — af den 
tykke Ende, Schweizer-Ost, ægte 
f. f., og som en straalende Afslut-
ning — en Æske kandiserede Frug-
ter, 31/2  Kr., dem kunde han dog 
ikke sælge alligevel, men han hav-

de ladet sig dem sludre paa al en 
Rejsende. 

De det var gjort, lagde han et 
Stykke hvidt Papir over Herlighe-
derne. Da faldt det ham ind, al 
han irreelle jo lægge et Par Ord 

ved. 
Død og Pine! Del var næsten 

del værste. 
Han gik ind og satte sig ved 

Skrivebordet og overvejede meget 
anspændt og meget længe. Resul-

tatet af Overvejelserne blev: 

Ærede Frk. Amelle Sørensen! 
Her. 

Herved sender jeg Dem mine 

dybest følte Komplimenter, og be• 

der Dem modtage den lille Kurv 
I Dagens Anledning. 

Ærbødigst 
Marius Hoppenberg, 

Torvet, Sandkrog. 
Brevet stak han I en hvid Kon-

volut og Lagde den øverst I Kur-
ven. Han hørte Niels rumstere nede 

Plage. 



Citronvand. 

Apollinaris. 

i Kælderen. Niels! brøl!. Hoppen-

berg. 
Niels korn op. Hoppenberg 5111 

mønstrende pas ham. — Vask dine 

Næver 
Hvil Ikke Hoppenbergs Ansigt 

ha+.Lite udtrykt den allerhaardeste 
Beslutning og Alvor, og hvis han 
ikke — rime kort og godt — Niels 

lo ikke. 
Hvadbehar, stammede han. 

Der var Angst I hans Stemme, -
Vask dine N.ever, men vask dem 
rene! 

Det var el sindssvagt Forlang-
ende, Niels vids'e det. Hvis Hop-
penberg endda havle befalet har,' 
al sløs paa Hovedet i Sildelønden 
— men selvfølgelig — Niels gav 
op og gik ud i Gnarden og be-
gyndte at vaske sig. 

Det var den stiveste, han havde 
været ude for eirdnu. 

Da Niels korn ind i Butikken, 
stod Hoppenberg ved Disken. Han 
lignede Admiral Nelson 3 Minut-
ter før Slagel ved Tralalgar, — 
Sea over med den Kurv til Frk. 
Amalie Sørensen. Du afleverer 
den og siger: „Værsgo-1 ikke an-
det. — — - 

Da Nels korn tilbage, stod Hop-
penberg for Enden af Disken. — 
Hvad sagde hun, spurgte han. 

— Det ved jeg ikke. Hen var i 
Bagstuen, da jeg kom, Jeg stillede 
Kursen paa Disken og raable: 
Værsgo! sen gik jeg igen. 

— Det er godt I Asmus Petersens 
Bog ligget der, ekspeder den, men 
tag Kaffe til En-fes. 	' 

Marius tilbragte en Dag i Frygt 
og Bæven. Kort før Lukketid sea 
han Frk. Sørensen komme ud af 

sin Butik. Hun leasede den af og 
kom over Torvet med en lille Kurv 
i Hannden. Hoppenberg lignede 
nærmest Napoleon 3 Minutter før 
Afslutningen paa Waterloo. 3 Se-
kunder for hun naaede hans Dør, 
tog han sig sammen, han var igen 
Marius Hoppenberg. 

Frk. Sørensen korn ind. 

- Goddee, Hr. FI ippenbe g -

Tak for Opmærksomheden — hnn 
,akte ham Høanden over Disken. 
Han greb den og trykkede den. — 
Ber-Bee, Frk. — det er jo saa 
lidt — men æh — hæ — ja, ved 

De, hvad, oprigtigt talt. Jeg har 
s'gu Agtelse for Dem. 

— Det glæder mig, svarede Frk. 
Sørensen tørt. — Nu narre vi jo se. 

hvordan det kommer til at gas! 
— Ja, hæ — vil De ikke kom-

me indenfor i Kontoret. Niels ! 
Niels! luk — Klokken er seks. 

Lidt efter sad Hoppenberg og 
Frk. Sørensen inde i Kontoret. Hop-
penberg havde hentet en Flaske 
Madeira frem — af den fine -
De havde drukket pas godt Nabo-
skab og en god Forretning osv. 

— Har De heft denne Forretning 
længe, Hr. Hoppenberg? 

— Fire Aar. 
— Købt den? 
— Næh, jeg har selv indrettet 

den. Hoppenbergs Stemme klang 
stolt. Frk. Sørensen saa Lidt under-
søgende paa ham. 

— Del er mit eget Værk, Frk. -
fortsatte Hoppenberg — nu følte 
han sig part hjemlig Grund. 

— For seks Aar siden ejede jeg 
s'gu ikke en Skilling -- ja, jeg har 
ikke arvet — hvad jeg her, det 
har jeg selv tjent, 

— Nan, sandgin -- under Krt. 
gen? 

— Ja, jeg begyndte al købe Fisk 
op. Laante halvtreds Kroner. Tre 
Meaneder etter betalte jeg dem til-
bage, sidenhen arbejder jeg kun 
med mine egne Penge. 

- Det er godt gjort a! Dem, 
sagde Frk. Sørensen. — Mea jeg 
ryge. Hun tog en Cigaretanke frem 
af Trejelornmen. 

Hoppenberg var i to Spring ude 

I Butikken eller Tændstikker. 

Da han Igen kom Ind, havde Prk. 
Sørensen tændt. 

— Tak, fortæl sen videre, sagde 
hun. 

— Tja, hvad er der ser mere at 
fortælle — Forretningen gear godt. 
— Neer man forstaar sit Kram, 
ikkesand t? 

— Netop. Naa med Tiden bliver 
De vel Borgmester i Sandkrog. 
Byens første Borger m. nr. Er De 
her fra Byen? 

— Nej, jeg er fadt i Jylland, 
men jeg har været tier, siden Jeg 
var Dreng — I Pleje — men elg 
In'g, tr/orden har De kunnet finde 
pen a' komme hertil, det er da el-
le s ikke ringet for en Dame 53r11 
Dem ? 

— Spekutalion, Hoppenberg, 
Spekulation, Mal kan sælge Da-
niel ilte overalt, bilade pen Hono-
Inter og I Sandkrog — og Sand-
krog har en Fremtid. Frk. Søren-
sen lænede sig tilbage I Stolen 
og strøg Asken al Cigaretten. 

— Naa, og naar jeg en Sommer 
Igennem kan sælge Hatte til Bade-
gæster — saa — Frk. Sørensen 

knipsede med Fingrene — jeg har 
lejet Butikken for fem Aar - 

- Ja, det lyder jo meget godt 
— men for det første er her nu 
ingen Badegæster og for det an-
det, de Folk skal have deres Va-
rer fra de store Magasiner — der 
kan vi andre ikke være med - 

- Overtro, Hoppenberg, -

pure Overtro — De kender ikke 
Kvinder. De store Magasiner, siger 
De! Hvem vil forhindre mig 1 at 
gøre min Forretning stor — hvem 
køn forhindre Dem i del — det 

er en Modesag det hele, Hoppen-
berg. Snasnart del bliver moderne 
at købe Hade kos Amalie Søren-

sen, mas køber alle Damer hos 

Amalie Sørensen, selvom hun flyt-

tes til Spidebergen1 — - 
- Giv Tid, 1-loppenbeig — Sand-

krog undgaar ikke sin Skæbne. 

Saasnarl en eller anden Grundalyk-

keepekulant har fat i Sandkrog, 

saa er vi ovenpaa —I 
— Nan, jeg man gaa igen --

Frk. Sørensen rejste sig -- hvor 

er min Kurv? 
Hoppenberg sprang op. — Her, 

Frk. — ja, De -- skal De have 
noget i? 

— Hvor gammel er De, Hop-
penberg — ja, undskyld jeg spør-
ger ?  

— Enogtredve. 
- Saa er jeg jo ogsas den æl- 

dre — jeg er toogtredve — jeg 
skel sige Dem noget, Hoppenberg, 
Verden biiver mindre og mindre, 
eftersom Samfærdselsmidlerne bli-
ver bedre og bedre. — Kunde De 
tænke Dem, at en Kone Inde i 
København siger til sin lille Dreng 
— løb hen og hent et halvt Pund 
Kaffe, men hent det hos Hoppen- 
berg i Sandkrog 	- 

- Nej, nu mas De s'gu holde 
op, Frk. la tble Hoppenberg leende. 

— Hulde op — hvorlor det 
- I min Barndom var det en 

Begivuthed at tage tel Klam pen-
borg. Man tog afsted tidligt om 
Morgenen og kom hjem sent om 
Aftenen. Nutildags ta ger Folk III 
Gilleleje for at spise Frokost, og 
er hjemme igen til Middag — - 

- Ja, ganske vist — men — 

— Nej, men det kommer jo In-

gen ved, hvad jeg gear herover 
efter - 

Da Marius Hoppenberg noget 
senere stod inde I sin Stue, havde 
han fartet noget at tænke paa. Saa 
begyndte han al gaa op og ned 
ad Gulvet. 

— Tja, der er noget om det. 

Hun er s'gu ikke ueffen. 
Frk. Amalie Sørensen blev blo-

keret, 

Otte Dage i Træk nøjedes Sand-
krog med al skele til hendes Vin-
duer. 

Selvfølgelig — hvem vilde være 
den første. 

Den niende Dag kom Forsynet 
1 Tanker om Amalie Sørensen og 
sendte en lille Pige Ind til hende. 

-- Del stiler pen Sedlen --- jeg 
skal lin' Penge tilhages! sagde 
Tøsen. 

- Et Brev Sikkerhedsnagle og 
en Rulle Kinesergarn, stod der pas 
Sedlen. Frk. Amalie Sørensen lagde 
Sedlen sammen igen. 

- Det er over pair den anden 
Side, Tulle, hos Manufakturhand-
leren, der, hvor de bine Trøjer 
hænger udenfor, kan du se det? 

— Ja! 
— Neo, vent et Øjeblik! Det 

var den sidste af de kandiserede 

Frugter. Sra gik Stumpen over 
Gaden. Sedlen I den ene Herind, 
Sukkergodten i den inden. 

Dagen efrer kom Slagter Bertel-
sens Kone ind og købte en ny 
H st. 

— For vi Forretningsdrivende 
mem Jo støtte hinanden •— ikke 
sendt, Frk. Sørensen. 

Slagterfruen prøvede sinitidig 
Hatte. Frk. Sørensen talte om Pa-
ris, W,en, London og en Snes an 
dre ffivedsiteder.• 

Lykkeberuser gik Fru Bertelsen 
I,j rm. Tyve Aar yngre. — Og me,t. 
et ufejlbarligt Rilad mod Dobbelt 
hage. 

— Skynd Dem 1:dt Hoppenberg, 
giv mig et Pund hugget Sukker. 
Her De Tid briten. .12g skal vise 
D:m noget, noget jeg har opdaget. 
Søal vi si,ec Klokke:1 7. Frk. Sø-
rensen stod r g holdt Øje med sin 
Dør. 

— Altid har Jeg Tid for Dem, 

Frk. Sørensen, svarede Hoppen-
berg galant. 

— Sludder, Hoppenberg — saa 
siger vi Klokken 7. Kom over og 
rag mig med, — San forsvandt 
Frk. Sørensen Igen. 

— Hvad garn der nu af hende? 
— tænkte lloppenberg. Et Par 
Gange havde han truffet Frk. Sø-

rensen, naar han var ganet Aften-
tur, men det havde nitid været til-

fældigt, ganske tilfældigt, 
Men delte her, det var jo lige-

frem en Indbydelse. 
Forts. 

ilohd000s Jorgosoo 60 Adr. 

Den 6. November bliver en stor 
Festdag for Svendborg, dø fylder 
Byens berømte Bysbarn, Forfatte-
ren Johannes Jørgensen 60 Ar og 

vil blive fejret med stor Æresbe-
visning i sin Fødeby. Til Barn-
dommen i Svendborg knytter sig 

nogle ni hans dybeste og rigeste 
Indtryk: Juleaftnerne i Hjemmet, 

Moderen „et af de Mennesker der 
skabte Fred om sir, og Morbro-
deren, hvis Bogsamling og poeti-
ske Sans tik stor Betydning for 
ham. Som ung og spyende For-
fatter var han erklæret Fritænker, 
men allerede i Begyndelsen el 
Halvfemserne nærmede han sig med 
sit følsomme og skenliedstørstende 
Sind den romersk-katolske Kirke, 
og i Februar 1892 gjorde han Skrid-

tet helt ud og blev optaget i den 
katolske Kirke. Johannes Jørgen-
sen følte sig særlig tiltrukken el 
den hellige Frelle at Assisis Skik-
kelse og skrev den interessante 

Bog om ham, som bragte hans 
Navn ud over Verden. 

Det er en stor og rig Produktion, 

Johannes Jeargeusen ken se tilbage 

paa, men det er dog særlig ved 
sine Fortællinger og Digte, at hen 
tilhører den danske Litteratur. 

Bryllup. 

1 Dag vies I Allinge Kirke Frk. 
Jacky Larsen, Datter at Øihdl. 
J. Larsen, til Købmand A. Mogen-
sen, Tejn. Middag paa Hotel Al-

linge, 

Byens ældste. 

Fro Karnmerraedinde Frigeard 
der bor hos sin Svigersøn, Kæm-
ner Mortensen, Allinge, fejrer Idag 
sin 95 menige Fødselsdag. 

Kebm. Chr. Bldnernp I Sand. 
vig fylder i Dag 85 Aar. flidstrup 
har i det sidste Aar været senge-
liggende, men er ellers rask rig 
forbavsende aandstrisk. I tan hu-
girer endnu den gamle Skanse med 
Kanonerne, som den stod I de be-
vægede Dage i 1848 og firtæller 
gerne om sit bevægede Sømands-

liv, Rejserne III Grønland eller til 

Brasilien, hvor 11r111 opholdt sig i 
7 Aar, og hvorfra han hjembragte 
sin /111,tr u. 

Vi ønsker I Ir. Bidstrup hjertelig 
til Lykke og haaber at han i %- 
gens Anledning vil spinde os en 
,rigtig Ende", saa vi i næste Nr. 
af „Nordbornholms Ugeblad* kan 

bh en Skildring al .de gode, gam-

le Dage", da der endnu var Æven-
tyr int opleve for en rask Sømands-

gut. 

Mtntlonerne varter 

ud al er lille, moderne 2 Lp. ki-

dioapparat, der for Tiden demor.- 

atreres her paa Bladeis Kontor. 

11(Isljellosio og Moder, 
—o— 

Søndag den 7. November. 
Allinge Kirke Kl. 10: Bispevis'. 

tat, Konfirmander fra de sidste 
3 Aar indkaldes, ogsaa fra Ol-
sker Sogn. 

Sct. Ols Kirke: ingen Gudstj. 

Onsdag Kl. 7,30 i Menigheds-
hjemmet: Mode for Indre Missions 
Venner i Ard. af Menighedsvalget 
(Kandidatliste). 

Luth. Missionsforening 

Lørdag., Tejn Kl. 2,30, Møde for 
unge Mænd. 
Søndag: Tejn Kl. 2,30 Allinge 5. 

H. Pedersen. 

Udsalg 
pria Illenighedabjemmet 

Tirsdag den 9. Nov. aabnes 

Kl. 3. Sognepræsten taler Kl. c. 8 
Gaver modtages med Tak enten 

i Præstegaarden eller paa Menig-
hedshjemmet Mandag Eftm. 

lloo ?ode Kirke i borhus fylder 8011 Aar, 

Den 7 November festligholder Vor Frue Kirke I Aarhus 800- 
Arns Dagen for sin Grundlægge !se. Det er den ældste Kirke i Jyllands 
Hovedstad, og den har engene i en fjern Fortid været Domkirke. Dem-

kirkens Mure danner endnu Grundvolden og Kernen i deri Kirke, der 
nu fejrer Jubilæet. 

Ovenfor bringer vi et Billyde at den smukke gamle Kirke, der 
altsaa er ældre end den nuværende Aarkus Domkirke, der stod færdi-

bygget 1 1102. 



Modterne 

Efteraars- og Vinterkjoler 

/Volts) 
Køb Deres færdige 

Kjole i 

Magasin du Nords Uds, 

Nydelige og fikse Kjo-

ler i Uldreps, Papillon, 

Ottoman, Crepe Maro-

cain med plisseret eller 

læget Nederdel, lange 

Ærmer, alle med smuk 

og moderne Besætning 

Kr. 25-28-32-37-45-50. 

Færdige Pige-Kjoler 

findes paa Lager i alle 

Størrelser og til rime-

lige Priser 

Systuer af moderne pr. 

Stoffer i Efteraarets Mo-

defarver, 

Kjoler, smukke, klæ-

delige Faconer fremstil-

let paa Magasin du Nords 

Vi har et righoldigt 

Udvalg af færdige, uld-

defarver, alle Størrelser 

fra 36-48 

I 

Vi tilbyder fikse Kjo-

ler i Uldserges, Crepe-

mohair, Poplin og tær-

nede Stoffer, lægede Ne-

derdele, korte Ærmer til 

Kr. 10-12-15-18-20. 

etriSkS 

&port 
øl 

slanke flasker 
m. Gukt-fik. 

.cAyDer. eL 
fis.le9ceMeZ. 

93or9. 

De 
kender 

vel 

Danmarks populæreste 
Symaskine? 

Forhandler: 

.777 C Yuncti. 
Tlf. 34. 	Allinge 

er findes en' GRITZNER 
for ethvert Behov. 

4 5 Pers. 
Sedan-Vogn 

udlejes. Billige Priser. 
H Marcher. 

Bestillinger modt. ,Tlf. Allinge 120. 

Lastkørsel 
udføres billigt 

V. Sørensen, 
Tlf. Allinge SO. 

Prima blandet . 

Frugtmarmelade 
Gri Ore 

Ren llindbirrmnrinelade 
100 Ore 

Æblentartnelnde 	Ore 
Ren Orangerne'. Ell Inde 

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

D. g5. £at./3eti. 

Fine Spiseæbler 
50 40 35 Øre pr. Halvkilo 
Ekstra gode Hada:Mer 
25 35 Øre pr. Halvkilo 

Tørrede Æbler 
hele, udborede og i Skiver 

sælges billigt 

5. 2. Larsen 

Grammophon- 
plader, lidt brugte, til Salg 
fra I Krone pr. Stk. 

Sandvig Therdne. 

Hæklearbejde. 
Alt moderne Hækle- og Strikke-

Arbejde udføres hurtigt og billigt 
Sandvig Thestne. 

Ung Pige 
vant til Husgerning søger Plads 
i Allinge-Sandvig. 

Haler Nielsen, Allinge. 

Gammelt 

Bornholmer-Ur- 
værk, helst med Metalskive (uden 
Kasse), ønskes til Købs. 

Billet mrk. „Urværk" med bil-
ligste Pris modtager Bl. Kontor. 

Nyt 2 Lampe- 

Radio-Apparat 
med indbyggede Lamper,  og faste 
Spoler. Lille og fikst. Let at be-
tjene, sælges for 100 Kr. plus 40 
Kr. for alt Tilbehør. 
Tager alle europæiske Stationer. 
Staar til Eftersyn paa Bl. Kon-

tor og kan proves uden Kobetv. 

Amk. Havregryn. 
Prima Kvalitet I ION Vtg1gt. 

50 Ore pr. kg. 

Nye gule Kogeærter. 
meget letkogende 

Fliekterter 
(tele afskallede VIktoriererter. 

Bran• Banner- 

g. S. Larsen, SYIlinge 

1,-MANCHET----r," 

SKJORTER 
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Bornholmsk Industri. 
Køb vore bekendte jernstærke Roekurve. 

Tre Gange saa holdbare som de udenlandske. 

Carl Chr. Andersen, Tejn. 

1111.-Sandu, Haanduærker- og industriforening. 
Foredrag paa teknisk Skole, Onsdag d. 10. Novbr. Kl. 7,30. 

Finne: Elektriciteten og det daglige Liv. 

Efter Foredraget eventuel Diskussion over Emnet. 

Fersk 	 I AllingesSandvig 
Medisterpølse j Afholdsforening 

Bajerske Talser, 	: afholder Bortsalg LORDAti d. 
6 November. — Der t)ortgiveN en Knækpølser,  

kløgt røget Skinke, 
Kaffedug til en af de Besøgende. 

'  
Entre 35 Øre. 

Hjemmelavet Grisesylte, I 
Befityreliken. Leverpostej, 

friske Varer 2 a 3 Gange om 
Ugen. Alle Slags Paalæg udskr. 	Allinge-Sandviå; 
res paa Maskine. Billige Priser. 

afholder Hedlemobal paa Chri-
stensens Sal Lørdag den 6. Nov. 

Prima dansk og- amerik. I Medlemskort skal medbringes. 
Bestyrelsen. 

Amerikansk do. i 5 kg. Poser, 
ekstrafin Kv. I 

MIlgtemel, Havremel, 
Koknsmel, Hvedestivelse, 

altid billigste Priser. 

3. S...earsen, 

Vindruer 
Fineste 

Alnieria-Druer 

til billigste Pris. 

5 2. Larsen. 
Fin sukkersaltet, hollandsk 

Flommesild 
Ny norsk Sinaftsild. 

Stor islandsk Spegesild. 
Islandske Kryddersild. 

Anchiovis, Benfri Sild. 
Gaffelbidder 

i Løg, Tomat, Dild og Østers. 
Marinerede halve Sild 

i Stykkevis. 

Cykler og Cykledele 
er endnu yderligere nedsat. 

(Kun mod kontant) 
Symaskiner halv Pris 
af hvad der sædvanlig forlanges 

for tilsvarende. 
Salonuhre og andre Uhre 

— ny hjemkomne til nye Priser. 

Nic. Nielsen, 
Tlf n. 81. 	Uhrmager. 

Nye Byggryn 
grove, mellenifine, fine, valsede. 
Fine og store Topioc Sagogryn, 

Mannagryn. Borne-Semoule, 
Fineste Kvalitet Rismel i los Vægt 

Pams-Rismel i Pakker, 
Pama-Ris i do. 

Bedste Karoline Ris 
Bedste Japan Ris 
Bedste Java Ris 

Maisflager 
altid billigste Priser. 

3. II. Verett 

Slagteheste kubes 
Heste til Hjemmeslagtning kobes 

til gode Priser. 
Ring til Allinge 103 x. 

Konrad Nielsen, østervang. 

En 5-6 Pers. lukket 

Sedan-Bil 
(Chewrolet) udlejes billigt, 

Johannes Pedersen, 
I lainmersly, Rutsker. 

Bestillinger modtages 
Tlf. Rids 84 og Ro 35 y. 

9111111114111111,9111111••••• 
GI 

ffliografen. 
Søndag den 7. November Kl. 8 

Hvor er min Son 
i Nat? 

Smukt Folkeskuespil i 6 Akter 
Handlingen foregaar i New 

York i vor Tid. 

11~4111111••••••• 

Største Udvalg. 
Bedste Kvalifeer 

Billige Priser 

>1~i% 

Udsalg ved Victor Planck, 
Allinge. 

I. B. Larsen. 	
Gymnastikforening 

Flormel 
Rutsker 

afholder Generalforsamling 
i Forsamlingshuset TIRSDAG d. 
16. ds. Kl. 7,30. 

Indmeldelser modtages. 
Be5tyrolsen. 

['Disker ll, Tyrolitildsiorfiumg 
Generalforsamling afhol-

des Fredag d. 12, Nov. Kl. 7,30 
paa Krakgaards Minde, Rutsker 
(Missionshuset). 

Bestyrelsen, 

Bankospil 
Olsker Husmandsforening og 

Ilusflidsskole afholder Bankospil 
LORDAG den 13, Nov. Kl. 7,30 
i Forsamlingshuset 

Der hortspilles 8 Ænder og 2 
Gæs. Medlemskort maa forevises. 
Nye Medlemmer optages til d. 12. 

Bestyrelsen. 

RØ 
Samtlige Vælgere til Rø Menig-

hedsraad anmodes om at møde 
paa Rø Skole, ONSDAG den 10. 
ds. Eft. Kl. 2,30 for at forhandle 
om en fælles Kandidatliste. 

Valgbestyrelsen. 

Jagten aflyses 
paa Vestre Stenbygaards Grund 
i Rø. 

En yngre Karl 
kan faa Plads straks 

Peter Hansen, 
New Yorks Minde, Olsker. 

Kyllinger 
til Salg paa Hedebo, 
øst for Lyngholdt. Stefan Kostic'n. 

2 faste Vogne 
den ene til I a 2 Heste er billig 
til Salg. 

V. Sorensen, Borre. 
Tlf. Sandvig 32. 

rtC:::Pr-vzs 

Carl efir. Andersens 

Roefiurve 
er 

fæmomenalt stærke ! 

Hud lioriloin 
En graalivid Gronlænder-Tæve 

er bortløben. 
Hans Chr. Hansen, 

Skovvang, Olsker. 

Isl. Lammekød 
Fineste Kvaliiet. 

Kogeærter, vanlig god Kvalitet. 

P. C. HOLM. 

Islandsk Lammekod 
Fineste Kvalitet. Dyrlægekontrol]. 
anbefales til meget billig Pris. 

J. B. Larsen. 



C 

LOET1rIk'' 
„ROYAL" Holte-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DA58161 FaliTtIKAT 

ULDTÆPPER 
Vore Uldtæpper er hjemkomne. Priserne er i Aar 

meget billigere end i Fjor. 

Svære halvuldne Tæpper 125x 160 cm, 4,50 
do, heluldne 	do. 	125 x 160 cm. 7,50 

Ekstra svære 	do. 	125 x 160 em. 9,00 
do. 	 do. 	125x 190 cm, 11,00 

Nordlandets Handelshus 
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BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagondo og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

De bedste Kulileter i Arbejdstøj. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Stort 

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. 

Borhalms Spare- & LaneliaSSOS 
Afdeling ,  

Kontortid : 9-12 og 2-4. 

Renten af Indskud er paft: 
3 Ilinanederm OpnigeNe 	 4,5 pet, p. n. 
Almindelige Spareko*Nevillconr 4 	. 	5 

Folio 	 k• . 
i Formergelmesofdellngen 	3,6 	• 	• 
hvortil Præmie, hidtil 2,4 pet. 

tænker 5 e paa at 
ezvipere Dem nu til Efteraaret, dat bør De i egen 
Ir:;eresse se vort mægtige Udvalg i Habitter, ui.  
siers, Paletots-Stortrøjer og Regn- 
frakker, og husk, hvad enten De køber bedre eller 
billigere Ting, saa faer De hos os : 

Den 6edste Xvalitet, den 6edsfe Yorar6ejdning 
til den 6i1liffiste gris. 

Solide kul. »hittet 35,00 
Stærke Man do. 	50,00 
Pr, kal. Kamgarns 55,00 

 

aidate nye Faconer I 
Ulnterw og Paletoti 36,00 

Do. I en bedre Vare 48,50 

  

Drengetøj 
i jernstærke Kvaliteter til meget billigste Priser. 

Blusefacon Ira 7,85. 	Jakkelocon 14.35. 

Vort bekendte Arbejdstøj er uden 
Konkurrence i Kvalitet og Prishillighecl, 

Blaat Maskintøj Ira 4,85. pr. Stk. 	Overalls Ira 5,25. 

Vil De være velklædt og handle økonomisk, 
da ekviper Dem i 

21Zorlanbet' 

Messens sne-Vidsalg 
Nyt Udvalg i moderne 1-lerreklfedninger fra Kr, 31' , 

Frakker 	 - 48 511, 

efir. Clsen, 	Ylf. 100. 

Alle MennesKer, 
som har set, hvorledes 

Bornholms ilegelo6liPlorgorille,1 
fremstilles. behandles og:opbevares, vil ganske uv11- 
kaariigt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

IImummummuimmuniumu 
Fine ifaljenskeHaarhale 
Bedste Kvalileter. 

Billige Priser. 

Nyker 8,32 3,02 6,47 
Ktrimens 8,45 3,15 7,00 
Rp 9,01 3,31 7.16 
Tein 9,15 3,45 7,30 
Allinge 9,27 ' 57 7.42 
Sandvig 9,35 4,05 7,50 

Køreplan. 
.:; Rønne-Allinge 

ernbane. 
iSøgnedage. 

nonne-Sandvig 
Rønne 8,15 2,45 6,30 

2.Y• 

Somiviy-ilsmine 
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 

Søn- og Helligdage. 
lionne-Noindvig 

Rønne 	8,30 1,10 7,25 
Nyker 	8,46 1,26 7 41 
Klemens 8,57 1,37 7,52 
Ro 	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 

!Sandvi[-itanne 
Sandvig 11,40 5,55 8,45 
Allinge 11,46 6,01 8,51 
Tein 	11,54 6,09 8,59 
Ro 	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., gMandag og 
Torsdag Form. 

Sygehuslregen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlngen (Borgerskolen I. Sal 

Læsestuen; Søgnedage fra 5-9 Eftm. 
LIdlaan Mandag og tredag 7-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
Hjælpe kassen : Form. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv. 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12,2-6 
Klemens jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Kirkeværgen 3-4 
[Alene- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 

l'ostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 
z.kandinavien-Arnerikalinien: 

Agent Otto Gorniteka, 
Sparekassen 9 --12 o 2. 4 
Stempelfilial r Spareka..,;eii. 9 	i., 2 -4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Koloed. Kontortid 

Telegrafstationen 9-12 og 2- 6 
Tokiki.mr 	H-i2 Form. 2-- 5 Filetm. 

;l
oger iute en Pige, en Karl 
eller en  Dreng, eller inang-
ler De en Svend eller Lær. 

liug, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, Liksr De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800 Hjem og læses af sari godt 
srim hvert enesse Tyende. 
nonee her i Bindet vil derfor SIM 

godt sent nitid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

11111•1111~1~11111~~11 

lugen behøver niere al gaa huld Idaii! 

• 

Vi har flere Hundrede Klædninger paa Lager, 

og de sælges til 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 og 
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. 

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

e n Yi a /TJ e ti 

Moderne 

grakfier og Xjoler 
samt Kjolestoffer er atter hjemkommet fra ganske billige 

Priser. 

teessens 8ne-2Idsalg 
etir. &Isen, .gllinge 

Fyldte Chokolader 
”A L B A" Spise-Chokolade 

"ANKER“ Cacao kun å 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 


