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Nord-Bornholms Ugeblad 
trykkes I el AnIal af mindst #7J0 fermpl. 
0e forsendes genner, Postvæsenet tilt, red 
røre Bud 1 Allings, Sindste, Olsker, Rat-
sker, ble og :;temaasks 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse I Nordre Herned 
bilær læsi I eihrtre Illem og  rimer sir  din 
ar bedst fil Avertering. 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplagr, garne liekendegerelser af enhrer A rt 
daasari Køb, Sal£, foreningsmeddelelser, 
Efter, øller Af lysninker, Auktioner ile. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
urtgaat hrrr /-nilag, køn bestilles paa nile 
Postkontorer saml pæn Bladets Kontor og  
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Solen er oppe, del bleaner foroven, 
men der er Dødsens Forladthed 

i Skoven, 
Blæsten lar Bladene, vis

- 

nede, gule 
sejler de bort 

som forslummede Fugle. 

Se. hvor det tynder, 
naar Blæsten begynder, 

el gaar i Vester og cl gaar I Sønder, 
hører 1, Venner, den sukkende Klage, 
det er de Sjæle, der bliver tilbage. 

Se, de var fælles om Roden 
og Saften, 

duvede sammen fra Morgen 
,til Aften, 

brusede sammen og nynned 
bedrevet; 

intet var Blad, — men det hele 
var Level. 

Ak, om vi rejste pan engang 
i Høsten, 

sejlede sammen fra Smerten 
og Lysten, 

højt gennem Lutten fra Livet, 
Ira Slammen, 

ak, om vi faldt, — om vi 
smuldrede sammen. 

Men det er Hvinet i Dødens 
Orkester. 

Een blæser bort fra de sukkende 
Rester, 

Een gaar en Dag ined et Skrig 
Ira de andre, 

vand'er en Vej, som han ene 
maa vandre. 

Korn 'trine Venner, kom nærmere 
sammen, 

vi, 30111 er fælles om Roden 
og Stammen, 

kom lad 03 synge om Smerter' 
og Lysten, 

højere, skønnere, helt — indtil 
Høsten. 

Hans Ahlmann• 

Hvile og Madro. 
—o- 

Ligesnatiel som der er en Masse 
Mennesker, der synder mod sig selv, 
ved at tage for lidt Bevægelse, san 
el der ikke saa las, som synder 

ved at grut til Yderlighed t den 
modsæde Retning. 

De under sig aldrig Hvile. 
Del er dog ikke saa meget den 

legemlige Hvile, det gælder, som den 
Bandage Hylle. 

Vi lever i Nervøsitetens Tidsalder! 

Kampen for Tilværelsen optager 

Menneskenes Sind. Del gælder om 

at hænge i for at kunde komme 

forbi sine Konkurrenter og nas den 
Ilislelede Stilling eller den tilsigtede 

Fortjeneste. Man bliver san oplaget 

af delte, al man ikke har Tid til at 
spise ordentlig og regelmæssigt og 
ikke Tid til at hvile. 

Livet bliver et Jag og el Mas. 
Et det nødvendigt? 

Ja, naar man endelig taa Tid til 
at tænke sig om og synes, at man 

har nand sit Mani og nu skulde til 

al nyde Frugterne af sin Stræben, 

san opdager man, et Nerverne er 
saa indstillet paa det jagede Liv, 

san opstrammet, at man Ikke kan 

hvile, — man maa fortsætte. 
Nej — det er nødvendigt for al-

le — og kanske mest for dem, der 
har det mest anstrengende Arbejde 

— at Ina den tilstrækkelige Hvile 
hver Dag og — i alt Fald hver 
Nat. 

Men hvor hyppigt er det ikke at 

Natten ogsaa udnyttes? 
Da skal Ekstraarbejde udføres, 

det, som Stat og Kommune og For-

retninger paslægger netop de dyg-
tigste, paa Forhaand mest optagne 
Mennesker, — da skal man læse 

det, som man ikke faer læst one 
Dagen. Aviser, Tidsskrifter og Litte-

ratur, — da skal man dyrke Selska-

beligheden og nyde Livet og feste, 
paa Cafeer, I Korttag eller med Dans, 

Saa maa der Stimulanser til for 

at holde Maskinen gabende, og del 

bidrager til at undergrave Nervesy-

stemet. 
Nej, — gør fiske Nat til Dag, -

men sørg for tilslækkelig Nattesøvn 

og forsøg desuden hver Dag al leo 

en lille Stund, hvor man slapper 

sig al, faer Tid til al tænke sig om 

og filosofere. 
Og sørg frem for all for Madro 

Hvor mange er der ikke, som be-
tragter Spisetiden som bortkastet 

Tid og sluger Maden hurtigst mu-
ligt:uden at tygge, og 'iranske de 

samtidig sluger en Avis. 
Hvor mange ødelægger ikke sin 

Fordøjelse og undergrever sit Hel-

bred paa denne Maade? 

Det kunde vel og burde Lægerne 

fortælle lidt om. 

Tygning at Maden er et vigtigt 
og nødvendigt Led i Fordøjelses-

processen. som ikke ustraffet kan 

sløjfes eller forsømmes. 
Under Spisningen og Fordøjelsen 

er ogsaa netop Tiden, da man bør 

slappe de opstrernmede Nerver for 
en Stund. 

Tyg Maden nøje og tag Madro! 

(,1dræl•.) 

Yaa 5odtur 
gennem liuropa. 

Sems fortieller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Verona t — tusinclearige Stødt -

Hvad har du ikke oplevet genirem  

de skiftende Tider? — Folkestam-

men, der hyggede dig i den gran 

Oldtid, er forlængst tilintelejort af 
nedre Stammer, vilde Barbarer fra 
Nord og 2s1 har kæmpet sig frem 

over dine Bymure, taget dig i Be-

siddelse og levet sit Liv i Yppighed 
og Vellevned — indtil de alter ere 
hlevne tilintetgjorte at andre Stam-

mer. Slægt efter Slægt har lagt 
Sien pan Sten til de lavnetykke 

Frestningsmure, til Kirker og Palad-

ser; selv er de forlængst smulthet 
hen, men deres Livsværk, disse æld• 

gamle Bygninger, knejser endnu. 
Og er end mangen Marmorblok be-
gyndt at forvitre og Mørtelen skal-

let af, er de gyldne Kobbertag er-
stattet af Zeit:, er Paladserne nu 
delvis ødelagte og forfaldne, Mure-

ne vidner dog endnu om Fortidens 

Storhed, om gemmel romersk Arki-
tektur. 

Slægt efter Slægt har indrettet sig 

I de gamle Huse, flikket og lappet, 
men de masive Mure har de ikke 

evnet al flytte. Var de mægtige 

Sale for store til de ny opvoksende 
Slægter, blev de delt ved Breedde-
skod, og mangt et Palads er vel nu 
indrettet til Fabrik eller Lagerrum, 
hvis det da ikke slam-  gabende tomt. 

Man føler sig lille, vor Tid synes 
fattig, naar man staer under det 

gamle Castel, som Theoderik, Øst-

gedernes Konge, skal have opført, 

eller foran det kæmpemæssige Årti-

fithealers storladne Arkitektur. Den 

gamle Dom og Balilici Sante Z:no 
er vejrbidt og ældet, men vidner 

endnu med rene, harmoniske Linjer 

om Kristendommens første bærende 

Kraft, og geminer utallige Minder 
om henfarne Slægter. Hvilke n Pragt 

og Overdaedlehed er ikke alene 
anvendt par &agiteres Grav. - 

Mange af de garnte Paladser lig-
ner Fæstninger (Scagligero, Capu-

(letti), og mange af de mægtige 

Adelsfamilier levede som Konger 

og bekrigede limanden indbyrdes. 

Man mindes f-Zoineo oe Jamres ulyk-

kelige Kærlighed, og mangen Turist 

valfarter endnu til deri unge Fyrste-

datters Grav. 

Oppe fra Gulstis Haver er der en 

milevid Udsigt over den gamle By, 
over den hugibare Slettes Majs og 

Vinmarker. Her er Duft at Roser, 
Skygge al Oliventræer og hundred-

artrige slanke Cypresser. Mod Nord 
blaaner Alperne, mod Syd skimler 

man Appeninernes grønne Højder. 
Cikaderne synger, Solen gaar ned, 

gyder sit Guld over Vinmarkerne, 

over Byens Toarne og Spir, over 
13jergskraaningernes Kapeller 

Det er Italien, Længslernes Land! 

— — Ln bella ltalia ! 

— — — 

Over det maleriske Torv, Mem 

Eibe, genneon Corso Cavour, forbi 
Frihedshelten Garibaldis Statue, er 
jeg omsider havnet ude i Forstadens 

Villakvarter, hvor jeg finder en hyg-
gelig lille Albergo for Natten hos 
elskværdige Folk. Jeg ynder ikke 

de gamle Huse med pibende Fanre-
kyllinger, viltre Kakerlakker og an- 

del Utøj; her er alt nyt, rent og 

probert, og jeg sover ind uden Frygt. 

Gennem en frodig Egn, vander 

al Floder og højtliggende Kanaler 

gaar jeg næste Deg videre mod den 
berømte Gardesø. Del er Søndag, 

og jeg giver mig god Tid, nydende 

det herlige Vejr. Min Frokost ny-
der jeg par en Grøftekant, under el 

gammelt Kirsebærtræ, hvis Frugter 

inlgør Desserten. Der kommer et 
ungt Menneske cyklende, han silur 

sig ned ved Siden af mig og ind-

leder en Samtale. Jeg har svært 
ved at gøre mig forstaaelig, og da 

han hører al jeg er fra Danmark, 
betragter han mig som en uvidende 
Bøhar. Det smigrer ham dog, ar 

jeg lager hans nye Cykle I øjesyn, 
og han forklarer mig Mekruilken. — 
C1 :n jeg kunde køre paa snadnn en? 

— Jo, det kunde jeg da. — Han 
saa tvivlende paa mig. Lnd 'nig se I 

— Jeg salte mig op og spurtede 

hen ad Vejen; bag mig hører, jeg 
hans forskrækkede Raab; han troede 

visl, at det var sidste Gang han saa 

sin Cykle. Hvor det i Grunden og-
saa var letsindigt af ham at laarre 
den ud til en vildfremmed. Jeg 

havde egentlig god Brug for saadan 

en Staalhest; kom hurtigere afsted. 
Da jeg vendte og kørte tilbage saa 

jeg, at han havde forsøgt at løbe 
mig op; han dirrede af Sindsbevæ-

gelse, log sin kære Cykle og kørte 

Ira mig uden at mæle et Ord. 
Ved Middagstid :flanede jeg Pes-

chiera, en gammel Fæstning og By, 

der ligger smukt ved Gaidasøen, 

omgivet af Kanaler og Fæstnings-

grave. Herfra en vidunderlig Udsigt 

over den store, smukke Bjergsø, i 

hvilken Alperne spejler sine bratte, 

utilgængelige Bjergsider. Fulgte den 

lave, sydlige Bied, der er soen en 

Have. Paa en ensom Plet badede 

jeg og vaskede Linned og Strøm-

per. Ogsaa Benklæderne fik sig en 

O ngang. 
Det var allerede sent paa Efter-

middagen, inden jeg gik videre. -

De høje, levende Hegn hæmmer 

Udsigten, overalt bølgende Majs-

marker. Spiste Aftensmad i en Cm-
tina til ublu Turistpriser og korn op 

at skændes med Væden. Gik videre 
i den stille Atten, og da Trætheden 

overvældede mig, krøb jeg ind i min 
Sovepose og faldt i Søvn under et 

Morbærtræ. 
Var oppe med Solen og fortsatte 

min Vej forbi morsomme Suraebyer 
(Dam, zarsomed gamle Borgruiner, 

Lonatie Pulite St. Marco etc.) — og 
naaede om Eftermiddagen Brescia, 

den affiler] større By ved Foden af 
Alperne. Den nyere Bydel gør et 
vist moderne Indtryk, har brede, 
regelrette Gader, og de gamle Volde 
er omdannet til Spadseregange. -
Oppe over Byen ligger et gammelt 
Kastel, og den gamle Domkirke er 
fra det 7. Aarhundrede. De mange 
velholdte Pragtbygninger giver Byen 
et fornemt Præg, gennem Portalen 
ser man Ind i de stilfulde Gaarde 
med Palmer og springende Fontæner. 
Kunst og Videnskab stiler højt. 

Ugespejlet. 

Vdenrige. 

Part Nik In Cr Forholdene nu 
delvis nfklarede. Englande krafti-
ge Indsitn nf Nkihe og Afsend■-bte 
af Tropper til Konstantinopel har 
rimeligvis afholdt Kemol Pneeha 
fra yderligere Fremtrangen over 
den neutrale Znne: des yderligere 
Grundlareet for den :stedfundne Mi-
litærkonference, der har fastsat 
Betingelser fer Rømning al Thra• 
kien m. ni„ og forte-redt Frednkon• 
fereneen, netop er Tilbegegivelsen 
nf Thrakien til Tyrkerne, har dias@ 
jo for Ran vidt epnrutet, hvad de 
første Linje ønskede. 

Denne tilsyneladende F.ftergivers• 
hed er dog næppe sket af Kærlig-
hed til Tyrkerne, men som et Med-
træk mod de grrek.se Planer og for 
rit skabe en vis Bninnce paa rial-
ken. 

Den græske Politik, der hermed 
Tiær lidt Nederlag, var vel ført af 
Kong Konstantin, men den var i 
Virkeligheden Venitzelos' 
heri ligger ogsaa Forklaringn paa, 
at Venitzelos ikke vender tilbage 
som den førende i Grækenland ef-
ter Kong Konstantins Abdikation. 
Prins Georg er udranht til Konge, 
men meget tyder paa, at det allige-
vel bliver Republikken, der sejren 
i saa Fald vil det bebudede græske 
Indfald i Thrakien sikkert ikke 
finde Sted. Krigspartiet har næp-
pe mange Venner blandt de Revo-
lutionære, men g-ræsk Politik har 
rille Dage været saa ubestemmelig, 
at man ikke skal garantere noget 

I Bulgarien og Serbien har der 
været en Del revolutionær Uro. 

Rusland har officielt i London 
protestret mod den engelske Besæt-
telse af Dardanellerne. Samtidig 
fraterniserer tyrkiske og russiske 
Tropper i Kaukasus. 
Den tyske Host har vist sig at va-

re endnu daarbgere end ventet"  
den er 20 pCt. mindre end forrige 
Anr og 50 pCt, mindre end i 1913. 
Der er Tale om Tvangsøkonomi; 
men det bliver vanskeligt at samle 
Partierne i Enighed om en saadan 
Foranstaltning. 

Indenrigs. 

Rigsdagssamlingen er antinets 
Der er nu takket være de nye 

Skatter og Statsbanernes voksende 
Overskud, Balance pan Finansloven. 

Der er nedsat en Kommission til 
cent. Udformning af en Folke-For-
sikring som Supplement til Alders-
Renten. 

Udlandet har protesteret over 
Importreguleringen paa Skotøj og 
Tobak 

—X. 

Aforismer 
- 

Den Lige Voj er den korteste •-•• 
men det varer længst, inden man 
ad den naar til Idealet. 

En sand Pessimist bliver for-
bitret, hvis man ønsker ham en 
rigtig god Dag. 

* 
Jo ældre, man bliver, jo mere 

bestaar vor bedste Glæde i den, 
— vi kan gøre andre. 

• 

Geniale Fejl er tilt mere nyt-
tebringende end de almindelige 
Sandheder. 

Man bør beskytte Livets Bog 
omhyggeligt mod ill •tter — bag-
efter kan man ikke rive Blade ud. 



Regninger, Meddelelser, Konvolutter, Brevpapir, Fragtbreve. , 
Love, Reklamer. Tryksager for Mejerier og Aktieselskaber. 

Største Udvalg i Trikotage. 
Deres Trikotage at Undertøj og Garn køber De selvfølgelig bil-

ligst og bedst hos mig, da vi selv fabrikerer salt megel som 
Kulørte Golftrøjer og Veste med og uden Ærmer samt dan-

ske Laura-Sjaler i pænt Udvalg. Stort Lager al Uldtrapper, Hestedæk-
ken og  Plaid fra 5,75, 

Ligeledes et righoldigt Udvalg I hel- og halvuldne Kjole- og 
Kanbentoffee i prima Kvaliteter og pæne Mønstre. 

Lager al Plgefraltker. 
Vi fører alt hvad der hører til en veleasorieret Maeufakturliandal 

til de billigste Priser. Det har og skal altid være viril Formaal ved reel 
Behandling  at vinde mine Kunders Tilfredshed. 

Jens Hansen. 

KAFFE. 
1.40 pr. halv- 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogrykker 1  Asparges samt andre Grøntsager i 
Deaser er b, lydelig nedsatte. 

▪ Grønne Ærter. 

En Dreng, 
14 -16 Aar, ken fan Plads I. No-
vernher, 

Dam, Maegaard, 
Rutsker. 

Smaagrise, 
der bliver 4 Uger den 24. ds., er 
til Salg. 

Olsen, Stenbrekken, 

Klædeskabe 
til Flyttedagen meget billigt fra 

2. S'ifit, Xtemenslier. 
Telefon n. 13. 

Ung Pige 
søger Plads ved indvendig Gerning 
til 1. November. Billet rankt. Ung 
Pige modtager Bladets Kontor. 

Sandvig. 
To.sdag den 19. ds., Eftm. Kl. 3 

begynder Bortsalget i Mis-
sionshuset i Sandvig. 

Sognepræsten taler. 
Alle er velkomne. 
Gaver modtages med Tak. 

Bestyrelsen. 

Trækul. 
anbefales til billigste Pris. 

J. c93i. £CIZ9614,, 

EX Q EL C11■ 

Fed og kraltig 1 Kr, pr Halvkilo. 

J. B. Larsen. 

Ny hjemkonimer, fineste einakket 
til billig Pris. 
Røget Hellefisk 

er hjemkommet. Prisen er i Aar 
billigere. 

3. 13. Careu 
Amerik. Flormel, 

allerfineste Kvalitet til nedsat Pris. 
Bedste Bornholmsk Flormel, 

Pilsen er lavere. 
Bedste Sigtemel 

.9.53..earsen. 
En !link til Malkning paalidelig 

Fodermester 
kan faa Plads til 1. November pas 

ltondegnard, Rutsker. 
Optagning al Rier kan leas paa 

Vilkaar. 

Vi gen vore mange ',løsere 	tir n,f 
paa Leas opmærksom pas, al enhver kan 
fas optaget Artikler rig Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Beringeteen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenlor 
rimelige Grænser, samt et Indsendere- til For Damer og Piger. Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresee. Ligeledes modtager 
eedindionen gerne medaereiser om saa-
danne Ting og Forhold. som egner sig 
til Behandling i Blidere Spalter. 

Dette galder heade Byen og Landet, 
og det er en Selvt elge. at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirængeste Diskre-
tion med Hensyn ril sine Kilder. 

• Ordet er frit ! 	1 Et Musikkonservatorium 
agtes oprettet i Rønne 1. November 
el kgl. Kapelmester Peder Lynged 
og Komponist Holger Prehn, hvor 
Musikinteresserede kan fan Under-
visning i Klaver, Violin, Violoncel 

og Sernmenepli, 

,,Med Knippel og hvide Handsker 
er Titlen pas deri store amerikanske 
Film, der pas Søndag fremvises i 
Biografen. Det er, som de sidst 
foreviste, forøvrigt udmrerkede Film, 
et stort Helaftensstykke, men let og 
klemtet, saa man fristes til at kalde 
det en Film paa Film. 

Det ansete Firma og de verdens. 
berømte Skuespillere borger for, at 
det bliver en fornøjelig Aften. 

Cyklist, se her! 
Et Parti stærke DÆK med Ga-

rand sælges for Kr. 5,50. 
Prima Slanger Kr. 2,50. 

Cyklehandler Mikkelsen, 
Allinge. 

OS irre 
Alla Slags til billigste Priser. 

Jeg har for Tiden en aldeles for-
trinlig Gammelost til billig Pris. 

J. B. Larsen. 

4n reng, 14-16 Mar 
søger Plads til Isle November I Al-
linge-Sandvig eller Omegn. 

Bladets Kontor anviser. 

Ved Bortsalget 
den 6. Oktober paa Forsamliugshu-
set _Hammershus" vandtes følgende 

Genstande. 
Sofasløjfe Lysedug og Løber paa 

Nr. 82. 
Chalselongetreppe røde Sedler - 46. 
Lysedug 	gule - 22. 
Langsjal 

	

	blaa 	45. 
som kan afhentes hos 

Jens Staf fensen. 

To Gedebukke 
etaer til Afbenyttelse paa 

„BOeSVarig". 

jeusk at 
forny Deres Lotteriseddel' til Land-
bruge- og Koloniallotteriet, hvor 
ærgerligt man det være for Dem at 
se Deres Nr. komme ud paa hen-
holdsvis 12000 Kr, og 100,000 Frc, 
og ikke have Lodsedlen lornyet. 
Nogle faa Lodsedler haves endnu. 

Trangen Holm, Allinge. 

Gudstjeneste og Moder 

Søndag den 15. Oktober 
Allinge Kirke Kl. 10. Skrtrn. Kl. 9.30. 

Olsker Klike K1, 2, 

En ældre 

. paalidelig Xarl. 
sikes til .  1. N weurbet paa 

Broddegaard, Ro. 

!Tein og Omegns 
2ingdomsforening 

afholder sin halvaarige Genernlfor-
samling i Tein. Mandag d. 16. KI. 7. 

Medlemmerne bedes møde saa 
mange som muligt. 

Bestyrelsen. 

Plads søges som 

Husbestyrerinde 
til 1. November. 

Hulda Nielsen, 
Skrukkegeard pr. Nexø, 

Frugt! 
Æbler og Pærer modtages til 

Export, 
Carl Jacobsen. Allinge. 

Kyllingeri  ker og foder 
købe, lit højeste Dagspriser. 

Carl Jacobsen. Allinge. 

Jagten aflyses 
paa Lundegnard, Olsker. 

En Messiogsinnileffimpe, 
en elegant Nikkellampe, en Kakkel-
ovnsskærm med Kurislayning. en 
Strygeovn, en Gyngestol og 43 1- 
Aars Høns og Kyllinger ønskes 
solgt eneres!. 
Jernbanehotellet, Sandvig. 

20 Rigid Takkehalm 
ønskes til Købs. 

Sørensen Borre, 
Tlf. Sandvig 32. 

Jeg fik ved Frelsens Hærs Sang 
og Musiklesi pas Christensens Sal 
Tirsdag d. 10, ds, en forkert Hue, 
som desværre er for lille til mig. 

Vedkommende som har hotel min 
vil derfor gøre mfg og sig selv en 
Tjeneste ved at bytte om, da Jeg 
gear ud fra, at min er for stor til 
ham. 

Mejeribestyrer Hansen, 
Allinge. 

Siografen. 
Søndag den 15. Oldhr, Kl 8 

Med Knippel og hvide Ibsker, 
Stort Lystspil 16 Akter med 

Amerikas Alstrup Tom Moore. 
i Hovedrollen, Manden, der faar 
Folk til at le ved sin rolige og 

charmerende Komik. 

9.11119.94.99.9.99: 

En dygtig og paalidelig 

Xarlellerffedfijælper 
kan 14a Plads 

Valdnøddegaard pr, Tein. 
Til. Allinge 110. 

En Excelsior Molorcykle 
med Sidevogn billig ril Salg. 
L. M. Koloed,Tif. Sandvig 6 og 47 

X! Jagt aflyses 
paa ,Hallelyst's" Jorder. 

Jagten 
aflyses pas nedennævnte (lunde i 
Olsker. 

Paa Anion Haagensens, Munch 
Gedeby, P. Andersens Enke, Store 
Hal:egaard, Store Myregaard iLog 
Lindesgaard. 

Ell flink yngre Kuli  
SOM vil passe Kreaturer kim til 1. 
November las Plads paa 

Smedegaard, 
Tlf. Allinge 119. 

51 pCI. roderlilandine, 
J .1. Larsens, Odense. 

under Kontrol af dansk Landbrug 
og Handelslaboratortum. 

Prøv den, og De vil blive forbav-
set over del gode Resultat, 

Prisen billig. 

Witilige !kolonial: og 
'13rourtforretning. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
!tenue-Sandvig  

Fra Rønne 	8,25 2,00 .6.10 
Nyker 	8,42 2,19 6,29 

- Klemenker 8,55 2,36 6,46 
- Rø 	 9,11 2,52 7,02 
• Tein 	9,26 3,09 7,19 

Allinge 	9,37 3,22 7,32 
• Sandvig 	9,45 3,30 7,40 

1.) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

Sandvig-Rønne 

t (t ( 
Fra Sandvig 	1 

(
1,2 
t 
 0 10,00 4,2 

i 
0 8,00 

- Allinge 	11,30 10,08 4,28 8,08 
- Tein 	11,42 10,18 4,39 8,19 
- Rø 	12,00 10,34 4,56 8,36 
- Klemensker 12,2010,53 5,16 8 56 
- Nyker 	12,36 11,05 5,30 9,10 
- Rønne 	1,00 11,25 5,50 9,30 

t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 
tt) Løbet ikke Onsdag og Lørdag. 

Bøh- og Helligdage. 
Svenne-anndvIg 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
- Nyker 	9,02 12,52 7,57 
- Klemensker 9,15 1,05 810 
• Rø 	9,30 1,20 8,25 
- Tein 	9,43 1.33 8,38 

Allinge 	9,53 1,93 8,48 
Sandvig 	10,00 1,50 8,55 

Sandvig-Rønne 

Fra Sandvig 	10,25 6,00 
- Allinge 	10,32 6.07 
- Tein 	10,41 	6,16 
- Rø 	10,55 6,30 
- Klemensker 11,11 6,46 
- Nyker 	11,21 6,56 
- Rønne 	11,40 7,15 

To nye Plove 
staar til Salg og nye MulcIIjæie har 
jeg og kan sætte pair gamle Plove. 

Smed Stange, Tejn. 

Al Jagt. 
er forbudt pari 14. Selvejergaards 
Grund i Rutsker. 

Den jagtberettigede. 

En Fodermester 
kan 1. Novbr. faa Plads prut 

Pilegaard i Rø. 

En Forvalter 
eller Forkarl, en Anden Karl og en 
Fodermester kan til 1. November 
faa Plads paa 

Kildesgaard pr. Tein. 

Hjemmets Snitmønstre 
til alt omfattende Dame- og:Børne-
garderobe sælges kun i Allinge-
Sandvig fra 

MESSEN. Allinge. 

5rugisafter. 
Priserne er nedsalte. 

J. B. Larsen. 

1;. Car«11. 
Æbler til Salg. 
Maler Nielsen, Allinge 

Vi anbefaler 
vore Kunder at se vort store 

Lager al kulørte Kjoletøjer i 
moderne Farver og Mønstre 
til meget billige Priser. 

Fløjl i flere Farver Ira 2,50. 

Nordlandets HålldeiShOS, 
Krek MediAerpøIse og Sylte. 

Bedste lel, airieter, 
Friske Varer hver Torsdag. 

Ilayerskehisefogiloækpolser 
Prima raget Flæsk, tin Leverpostej 

anbefales til binigste Dagspris. 

T
Allinge 

. a £4"I''"e4/' 

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

10,01 
10,11 
10,30 

Golftrøjer Ira 15 Kr. 
Pigetrøjer Ira 4 Kr. 
Strihnper, prima sorte ShOIC- 

5110,14).2T i Nr. fra 1--• 8. 

kolestteampro, slide uldne I lettere 
*hitter. 

Dame- og Bornenodertrujer, 
hvide, uldne 
Nr. 1 2 3 4 5 6 

95 120 155 190 225 265 
Damestromper, prima sorte 

danske, som kan lorladdee. 

Fine sarte engelske Damestrøm-
per 16 Kvaliteter. 

Sorte og kulørte Damestrømper I 
Macco, Trend, Flor og Silke. 

Børnestrømper, uldne, I hvidt og 
normal. 

Damehandsker, sorte og kulørte 
I Uld, Bomuld, Silke og Skind, 
ca. 20 Kvaliteter, 

For Herrer og Drenge. 
tkinindeetrejer, engelske men. 

sirede uldne, alle Stormhat. 
Danske glatte, uldne Sømandstrø jer, alle Størrelser. 
Uldne Undertrøjer I 6 Kvaliteter 

og hver Kvalitet t 3--5 Nr. 
Uldne Undertrøjer til voksne a 475 
Underbenklæder  I Bomuld og 

Uld, saavel strikkede som vovede 
Herresokker, glas, fra 35 gire. 

Do. uldne sorte Ira 1,50. 
liarnelnidavarer, saasom Fluer 

Tørklæder, Ryg- og Brystvarmer 
Knæ- og Fodvarmere. 

- - 
Udvalget er meget omfattende og 

Priserne i Forhold III Varernes Kvn. 
Iller yderst moderate. 

i 

teessens 8ne-2ldsalg 
ved Cfir. Olsen, Allinge 

.42 Telefon 100. .4. 

Ovennævnte Varer fans i samme Kvalitet og til samme Priser hos 

E. Abrahamsen, Sandvig. 



~p, 

81lirsie lager at 
lærke Klædoiogcr og kldeurer, 
. De-er altid-sikker pas hos mig al faa de bedste Klædninger 

Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, Notorjakker, RI- 
dejakker,og Benklæder samt prima likedevarer r Blichsklild, 
Cleviert, Serges og andre kulørte Kamgarner ni billigste Priser. 

Største Udvalg i DrengekluednInger og Stortrøjer. 
Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal I Løbet n! 

10 Dage, og garanteres for gud Pasning og godt Arbejde. 
VI fører alt i Meterrnaal, ligefra Silketøj ril Bornuldslurred, og til 

billigste Priser. 
Stort Udvalg i Hatte, Huer, Seler, Slips — samt alt III 

Herre-Lingeri. For ærlig og reel Behandling er De atriet sikker hos mig. 

,enJ ,AYansen. 

&ding, amerikansk Tagpap. 
meget svær. 25 Kr. for 20 Kvadrat Meter. 

Som og Lim gratis, 

Moluttint,  og 13rOurtforretning. 

Mejerielkhjerprd 
Eller endt Udbetaling Torsdag d. 

19. Oktbr. afholdes Kl. 4 Licitation 
over Mælke- og Smørkørslen for 
Avet 1923. Samtidig bortsælges 
Mejeriets Ma=lkeaffald. Konditioner 
og Beskrivelser over Mælkeruterne 
fremlagt pas. Mejeriet. 

Bestyrelsen. 

Al Jagt 
er forbudt pas undertegnedes Jor-
der. Amandus Hansen, Klemens. 
Ludvig Larsen, Ejnar Jespersen, 
Lynggaard, Risegaard, A. Jensen, 
P. Holm, Olsen, Stenbukken, E. 
Hansen. Kr. Madsen. H. Kjøller i 
Olsker. 

En ses god som ny 

Enspændervogn 
med lutre Cirarabar c æder er til 
Salg eller Bytte med en gi.rd Ledeko. 

V, Sørensen. 
Tlf. Sandvig 32. 

Sveitserost, 
garanteret ægte. 

Allinge Kolonial 8' Produktforretning 

‘,X~ 4~W-Æ 
,‘,kikyks147 	Nyheder 	-«NGAsi  

NORS 
Dame- og BørneKonfeKtion 

for Efteraars- og Vintersæsonen er paa Lager i et stort og smukt Udvalg tit vore bekendte rimelige 

Priser. 1,49  Alt vort Konfektion er af prima dansk Fabrikat og største Parten er forarbejdet i Maga-

sin du Nord, København, og er dette en Garanti for at vort Overtøj er fremstillet af prima kvalite-

ter og at Syningen er ekstra god. 

Vi har sorte og kulørte Eskimofrakker med og uden Skindbesætning med Plysfor eller med La-
stingsfor, svære graamelerede Ulstre, glatte og pressede Plyskaaber, imprægnerede vandtætte drap-
farvede Frakker, sorte og marineblaa Spadseredragter, Bornefrakker i flere Kvaliteter fra mindste til 
største Størrelse. Sorte Klædes= og Eskimofrakker er paa Lager i meget store Størrelser. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor 91anek, 

...411/ 
#\. 

BORNA smager delikat. 

Fin, lys Klipfisk, 
%Hin« Rolottial 44;roliiuttforretning 

Færdige Kjoler 
fil voksne og Barn er paa Lager i et righoldigt Farveudvalg, mange 

Kvaliteter og fikse Faconer. 

Silke- og Crepe dechine- Bluser 
haves i sorte og kulorte. Uldne Bluser i sorte og kulorte. ensfarvsde 

samt stribede. Veyellabluser, stribede 11 Kr., kulorte Bomuldsflonels-

bluser 5 Kr. Sorte og kularie Nederdele, alle Storrelser. 

Kulede Nederdele fra 7 Kr. 50 Ore. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek., 



BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
• 

BORNA er god ! 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

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

Bornholms Vegetabil Margarine. 

merekr."%seera~~arstakierrai~^^~olleriumorsillia~alateta 

Regnfrakker. 
En ny Sending Regnfrakker er hjemkommen 
Raglan Frakker med Bælte 23,50, 
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00. 

Nordlandets Handelshus. 

 

Saahvede 
Trifolium Nr. 14. Panserhvede. Tystofte Smaahvede 

1 Aars Avl. 
Saarug. Petkus Rug, ren og fyldig, Prisen rimelig. 

Mange R010111111'z lig $robtfitiorretiting. 

LOETTIV 

Fineste dansk Fabrikat 

i >SIN Pakker. 

»1
r  Re

)r 
'Vi har Eneforhandling 

,e 	., • 
N 	 af det ægte Q., 

SZ EPRYII REFORM KRAVETØJ 
Spar Penge — Spar Vask, 

Bemærk Varemærket, 

Nordlandets Handelshus. 

sirbejddq cg 
Underbelacedning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det 
bedste, der findes tii 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

Jens Hansen. 

og efterlod sin Enke en Formue, 
der anstalts til ca. 10 Milliarder Kr.  

lestovs W.Ilkater maa misledes 
siges al vare et godt Parti. 

Vi har endnu nogle faa Dusin tilbage af vort kendte. stærke 
Strømper til 1.80. Forsyn Dem for der bliver udsolgt. 

9itiMnIthet k■anbeløn4. 

SereJ cfrikotage 
tuber De med størst Fordel hos os, da vi har det største Lager at 
nye. kurante Varer til yderst billige Priser. 

Herretrøjer fra 2.00. 	Heluldne Dametrojer 1,50. 
Heluldne BornestrOmper 90 Ore. 

9iorboinnbet4 
e•~E~ 

Maskinolie: 
Cylinderolie til Oliemotorer og 'Dampmaskiner. 

Konsistentfeclt, l'udsetvist. 
Kun fineste Kvaliteter føres. 

21flinqc Aolottinl 	$robsittforr4,tiline 

Vi kan anbefale vore Kunder at gøre Deres Indkøb af 

Skeer, Knive og Gafler m. m. 
Da Tilførslen fra Tyskland er ved at høre op, 

er Prisen atter stigende. 
Det største Udvalg finder De i 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Et Parti prima Golftrøjer 
i alle Farver. særlig fordelagtigt indkøbt, udsælges for 22,50 
Kr. pr. Stk. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planels. 

Faxe Gødningskalk 
er ventende pr. Sejler. Bestillinger modtages. Prisen er bil- 
ligst pr, Skib. 	

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Kul, bedste Derbyshire. 
En Sejlerladning ankommer i denne Uge. 
Bestillinger modtages. 

Miisne 	 roUrtiorretilisig 

Syltekrukker! 
Stort Udvalg forefindes i 

%Hinge Stulattial $rOuttforretaing 

Nunstgedningen 
er hjemkommen og bedes afhentet. 

Vi har endnu et lille Parti af det ekstragode Bindegarn 

A Hinge kolonial- og Produktforretning. 

BORNA er bedst og billigst 

    

70 d re 
100 - 
150 - 

Tvistlærred 
do. svær 

Sværtkipret 

 

70 cm. 
80 cm. 
80 cm. 

 

   

    

Nordlandets Handelshus. 

Kvinden, der ejer 
10 Milliarder. 

—0— 
Den skønne lestovas eventyr. 

lige (/iftermanl. 

For nylig døde Indiens rigeste og 
mest bel) ilende Fyrste, den 30-aa-
rige Maharadja Steymir Ersi al Fa-
rukkahad. 

Det var en klog og kundskabsrig 
ung Mand, der hyppig foretog Rej-
ser til Amerika og Europa og over 
nit vakle enorm Opsigt ved sin stor 
stenede Rundhaandelhed og ødsel-
hed. 

lian vidste ikke selv hvor 
rig han var. 

Han kendte nemlig ikke Størrel-
sen af sin Formue, eller hvilke Vær-

dier han ejede i Diamanter, Brillan-

ter, Perler, Sølv og Elfenben. 

Denne Guldfugl kom i 1917 til 

London og bal der ved den kine-

siske Gesrinis Bal den urfge, skøn- 

ne Ieslova Wrilkaters fra Sumatra. 
Steyoinfr Essi blev dødelig forel- 

sket i den smukke Kvinde, men 

hun afviste ham Gang paa Gyng, 

hvilket øgede hans Tilbajellghr d, 

vant til, som han var, at faa alt, 

hvad han pegede pas. 

Msbajadjaens Besøg i London 

trak længere og lærigr re ud, og Pu- 

blikum og Presse begyndte ret nær-

gaflende al beskæftige sig med Slc 

yomirs Person, navnlig 
da der pludselig skete et Mord 

pren den Marinetojtnant, • 
der almindeligvis blev betragtet som 

Willkatert fremtidige Ægtefæl- 
le. 

Frk. Wilikaler var ude af sig selv 
af Sorg, og der gik straks de Ryg-
ter, al Maharadja'en stod bag Mor- 
det. 

SleoymIr las paa dette Tidspunkt 
meget syg, stærkt angrebet al Tu 
berkulose, som denne sarte østlæn-
ding havde paadragel sig i det lan-

gede, engelske Klima. 
Sagen døde hen, og lestova ~t-

haier rejste tilbage til sine Foræld- 
re paa Snmatra. 

Kort efter forlod Sleyomir London 
I sin luksuriøst udstyrede Dampyacht 
og satte Kursen mod Sumatra. Her 
fornyede han alt Fileri og overøste 
den elskede Genstand med kostbare 
Gaver. 
Frøkenen bliver gift og indsat 

til Universalarving. 
Endelig indvilgede hun I al æg- 

te Fyrsten, men stillede den Betin-
gelse, at han ophævede all Harem, 
og gjorde hende til Universalarving. 

Han var nemlig den Gang døds-
mærket. 

Lykkelig rejste Steyomir til Feruk-
kabad, og Brylluppet blev fejret med 
saa uhyre Pomp og Pragt, at selv 
de amertkarishe Milirardreles Penge- 

fester syntes fattige I Sammenlig- 

ning. 
Ikke mindre end 78 af Indiens 

fornemste Fyrstr.r meride }lude-

svende, og 50 af de skønneste Juin-
truer I Indien, alle af ædel Byrd, 

gjorde Tjeneste som Brudepiger. 

I 8 Dage varede Bryilupslestlig- 

hederne, og paa selve Bryllupsda-

gen optroadle Bruden l en Brude-

kjole, der af de tilstedeværende en- 
gelske Korrespondenter takseredes 

til 18 Millioner Kr. 
Alene 13rudesioret var over- 

snaet med Brillanter. 
pg i Henret bar hun et Diadem al 

Diamanter. 
Bru 'gommen bar efter indisk 

Skik en almindelig hvid Silketoga; 

han havde i sin Turban en Diamant, 
der mindst repræsenterede et) Sum 
af 4 Mill. Kr. 

1 Brudagave tik Bruden sir eget 
Palads 1111 Marmor, og hendes So-
vegemak var opter' t I Guld, Sølv, 
Elfenben eg lberibr,11. 

Efter et 4 Aars lykkeligt, men 
barnløst Ægteskab døde Steyornir 

I

Overrfitrsagferer 
$ojesen ,Cofoed, Ronne  

Al, 31•rtele•gud• 17. 
Itkastalin, Ihk,uneoIttriniq e, e. 
Trættes I Hasle Orpidsg Formd. 


