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yid•I•et af et Int 	taktik. 
• havende: Otto Gornitzka. 

Telefon 74. 
Trykt I Allizixte Ilottrykkeri. 

Fredag den 3. November 1922 
mdoo 

Ediner t et Antal af 1700 Rkeetryl, 

til alle klient i Allinie-tiontbrit, 

<Hiker, Rnteker, B. og Klenten•Iter 
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MIJI Ven i bl., 	 opsøgte 
ignar rma min ensomme Dybel, Div 

TI havde niddet lidt og passiaret og 
blondt andet Mit om Radio og meget 
andet, udbrød han hoverende: »Du 
mati«..incintimme, gamle Skeptiker, et 
Videnskab.» bar gjort meget for Jer 
almindelige Dødelige; vi latter Jer 
Tilværelsen paa enhver tænkelig Man-
de, afskaffer Begrebet sAintanda; og 
hvem ved, hvad vi endnu kan manna at 
give Biler, Mulighederne tro Jo prak. 
[Ink talt,nbegriennede«. 

Jeg tillod mig en spagfærdig Pro-
test: >Jeg man indrømme, at Viden-
skaben virkelig udretter meget; men 
tor det rimte synes jeg nu ikke, 1 
skulde være sen vigtige af det, I har 
opdaget; det er Jo dog I Grunden Ikke 
Eders Fort5eneste. Det var det samme, 
som hvis en Seende vilde sige til en 
Blind: »Jeg har Ket det og det, som vil 
blive til din Pardele; men navr man 
k n n se, er der Jo lagen Fortjeneste 
i nt se. I skulde hellere tele lidt sag.,  
tere og være 1,.?-.1uemmrde over, at I.  
ikke" kan r.o de lurtude andre Mulig-
heder. som Verdensrummet ~elle-
vte er fuldt ar«. 

ti)ti taler som en typisk Repræsen-
tant for den uvidende Hob«, udbrud 
raln Ven indigneret, al er ligesom Bar-
net, der Arenekterende tager mod de 
Goder, man rækker det; utaknemmeli-
ge [rræcitet!. er C Tænk dog pga, byor 
megen lykke vi spreder over Jorden 
og hvor bekvemt vi gør det for Jer!, 

«Nej. stop!« afbrud Jeg brun harm-
dirrende: vTal ikke om Lykke I For-
bindelse med Jere. Arbejde, og tier 
ikke sen forloren overlegen for den 
Smule. I rom Naturens Tjenere har 
Ennet Lov tit at se. Nej, den Dag I kan 
skaffe Arbejde og Brud til alle de 
Masser, tier ufortjent er uden Arbeid. 
og Pode; den Dag I blot kan skaffe 
do mest elementære Betingelser for 
Lykke til Ve'e: den Dag har I Lov tit 
at være 2,10111,, og Spil k1111 I for min 
Skyld bimle op, :van galt I vil, som 
Mennenke:dregieæ Velgørere; men ind-
III dette sker vil I nok viere ene 

at holde Jer lidt beskedent i Bag-
grunden'« 

.Naiir er du bleven Socialist«. ud-
brød Videnskulmmantlett krænket: »Du 
«ulde stille Dig som gamdidat. til 
Thingets nate >løjt« 

>Jeg er Afdele.; Ikke Seelrdist; nej 
min Ven Sutt-  u er den. at Jeg ser Ikke 
videnskabetigt. 	merme.kellgt paa 
Myelle 

Skål vi ensilere eller koge 
Kartoflerne til Svinene? 

l hdørlryi ikke tilladt.) 
Der har i de sidste l'ar Aar hen 

.jemme været agiteret, en Del far 
af Kartofler til Svinene 

Stedet for at koge dem. 

Fremskridt. 
g  
.r 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
e,,,kka e se Antal af mindst 1700 feetrepi. 
ag torandes gennem Poeircriana eller ved 
vare Budl Allinge. Sandvig, Olsker, Rat-
ekir, Rø  og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse t Nordre Herred 
baret kali I tilsneg Hjem og  egner sle der-
af bedst la Avertering. 

„Nord-Bornholm, Ugeblad" 
'pimp gøen. BeAsndtperelser aJ mhp.,. Art 
æresm Ket, Salt?, foreningsmeddelelser, 
trner eller kilysetnyer, Auktioner etc. 

'„Nord-Bornholms Ugeblad" 
mtgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halraariig; 

Novem6er. 

Vinden haster 
som en fredløs uden Ro og Hvil; 

Natten kaster 
mod mig sine spinkle Stjernesmil 

alle Maanens Stræder 
gemmer sig i Skyers Favn og Læ, 
og en enlig Krage basker ensom 

I et enligt Træ. 

Træt som Levet, 
der er segnet under Stormens Magt, 

træt, bedrøvet 
flygled hun, 

der var min Sommers Pragt ; 
tusind ømme Sange 

søge hendes hvide Fedders Spor, 
medens Nallevinden rasler 

gennem Blomsters visne Flor. 

Louis Levy. 

Yaa Vodtur 
gennem liuropa. 

Serves fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
—0— 

Der rasler en Vogn henad Lande-
vejen, Jeg springer op, gnider Søv-
nen al øjnene og ser paa mit Uhr. 

Naa, Klokken var heldigvis kun 
halvlyv. Men, hvor var det hedt, 
og nu havde jeg igen lagt mig i 
Solsiden, udsat tor de brændende 
Straaler. Jeg segle Skygge paa den 
anden Side Stakken, Der stak et 
Par Ben frem med Huller pan Strøm-
pen. Det var Tirolerens. De Strøm-
per havde sikkert set bedre Dage, 
saa fine de var, — og Hullerne blot-
tede el Par store Vabler. Stakkels 
Fyr! han var endnu. ikke gaaet til, 
eller havde jeg oseranstrærigt ham? 
Han las halvt skjult af Halmen og 
over Hovedet havde han mit store 
Silkelerklæde som Værn mod Myg-
gene. Lille og spinkel var han — 
næsten som en Pige. 

„Aufstehen, Tiroler I" ranble jeg. 
Der korn Liv i Bylten og et for-

skrækket Ansigt viste sig bag Ter-
klædet og den bredskyggede Tito-
lerhat, 

-Strømperne trænger nok til at 
stoppes', — jeg gik hen til min 
Rygsæk og trak Naal og Traad frem. 
,og de smaa Ben maa ha lidt Salve 

og en linned Klud, sari er de raske 
i Morgen." 

Han sart pas mig med et taknem-
ligt Blik og begyndte at stoppe. 

„Mit Navn er Servus, •-- — hvad 
hedder du?" 

,Bubbi I' 
,Og hvor er du fra ?" 
„Lindau — I Bayern.' 
„Men saa er du jo ingen Tiroler 
„Nej!' 
„Llndau, — del er vist en lang 

Vej. — Hvordan er du egentlig 
kommen herned.' 

Han svarede ikke, men bøjede 
sig over sit Arbejde og et Par Tan-
ter sitrede bag øjenvipperne. 
,Hvis du ikke bryder dig om at 

fortrelie mig det, aes lad båre være, 
vi kan være lige gode Kammerater 
for det". 

Strømperne blev stoppet, Foden 
forbunden, og vl skyndte os for at 
naa Como. 

Ved Middagstid drejer vi om et 
Forbjerg med en gammel cylinder-
formet Ruin paa Toppen, og lidt 
efter ser vi den prægtige Comoee, 
indrammet al stejle Bjerge. 

Foran os ligger Byen, jævnt slime-
nende ned mod Havnen og i en 
Bue omkring den sydlige, lavere 
Søbred. Vi fulgte Hovedgaden ned 
forbi den store gamle Domkirke med 
den mægtige Urskive, og efter at 
have spist til Middag, gaar vi ned 
til Havnen for at se pas Turistilvet. 
Dampskibe kommer og gear, Baade 
med store Latinersejl krydser frem 
og tilbage. Overalt rejeeklædie Tu-
rister at næsten alle Nationer, 

Como er en stor og smuk By med 
flotte Viilaer og store Hoteller langs 
den lave Bred, og Gaderne i den 
nye Bydel ligger smit lavt, al du ofte 
er udsat for Oversvømmelse. [ - den 

højere liggende Bydel er der mange 
gamle og Interessante Bygninger, 
særlig Kirker. Raadhuset er Ira del 

12, Aar hundrede.  
Vi sætter os i det lille Haveanlæg 

og ser ned mod de flotte Badean-
stalter, hvor der „fine" Publikum 
tumler sig i det klare Vand; selv 
er vi ved al fordampe i den frygte-
lige Hede, Jeg ser pas min Kam-
merat, han kunde nok trænge til et 
Bad, 

„Vent her til jeg kommer igen', 
sagde jeg og gik hen og købte en 

Badedragt. Triumferende kom jeg 
tilbage. „Nu gear vi ogsaa i Van-
det', ?sable jeg og svingede med 
den lille Pakke. „Her er en Bade-
dragt til dig.' 

Badeanstalten var os dog for fin, 
lurkatte derlor vor Vej langs Ky-

sten mod Nordvest i Haab om at 
tinde et andet og mere bekvemt 
Sted. Men Villaer og Haver glemte 
hinanden tilsyneraderide lige til der, 
hvor Bjergene atter stod stejlt mod 
Seem 

For ikke at komme pas Afveje 
brød el al og fulgte Vejen gennem 
Bjergpasset. Længe las vi heroppe 
og saa ned over Søen, I hvis kry-
stalklare Vand Bjergene spejlede sig. 
Hvilken Farvepragt, hvilke Nuancer) 
Overalt var der mange Mennesker, 
thi det var Søndag. Ved Grænsen  

til det Italienske Svejts mødte vi et 
større Selskab unge Mennesker, der 
havde været pan Udflugt. Italien 
har Monopol paa Tobak, Cigarer og 
Cigaretter er dyre og daarlige der, 
i Svejts billge og gode. Nu havde 
de alle forsynet sig og foran Told-
stedet standsede de og tændte de-
monstrativt Ild pas' Cigarer og Ci-
garetter. Herrer og Damer ordnede 
sig Parvis og i en lang Række under 
muntre Vittigheder passerede hele 
Styrken det italienske Toldvraeen, 
ivrigt dampende 108. 

lugen skænkede os Opmærksom-
hed, vl slap uhindret over Grænsen, 
og det gik atter nedad mod Lugano-
søen. 

Lidt længere tremme blev el stand-
set al' en Rejsende. Han spurgte 
om Vej og om vi havde truttet Gen-
darmer. — Nej, del havde vl ikke. 
Han blev mere rolig og 'fortalte, at 
han var Skrædder og agtede sig til 
Milano, hvor han kunde tan Arbejde. 
Lidt eller begyndte han at gøre Pro-
paganda og fortalte, at han var An. 
arkist. Jeg fik nogle Agitations-
skrifter af ham og lovede at sætte 
mig nærmere ind i „Anarkismens 
berettigede Krav 

I Skumringen forlod han os som 
en Skygge, han vilde benytte Nat-
ten til at riste over Grænsen. 

Bubbi havde sat sig paa Vejkan-
ten et Stykke derfra. Han vilde ikke 
tro at den „nette unge Mand" var 
Anarkist, men da jeg viste ham Agi-
tarionsbradeue, blev lian lorskrakket. 
aRiv dem i Stykker, Servus", bad 
han, ,al de ikke bringer os t Ulykke'. 

— Dette Møde havde sinket os 
en hel Time; det var mørkt inden 
vl nagede Luganoseena Bred, hvor 
Vi rumme exec til Takke med nogle 
Bunker alsknaret strit Græs og tørt 
Siv, der saa afmejet; men Vejret var 
smukt og det var vist altfor Varna 

Indendørs 

Næste Morgen gik vi i Vandet. 
Medens Bubbi pjaskede inde ved 
Bredden, tog jeg eu laug Svømme-
tur ud paa Dybet, der skal være 
benved 300 m. Skovklædte Bjerge 
skyder sig hist og her ud "1 deri ret 
smalle Sø, itneileiii dein ligger smaa 
Byer ug Dampskibe sejler Item og 
tilbage Ira by til By. Pas Midten 
snævrer Søen sig ind og Vejer; )ø-
rer ud en meget larm Bio over til 
den inodsline Bred og leigur denne. 
Allerede her lia kan man se Luganos 
hvide Huse tete frem Ira Søens 
nordlige Bred og Vejen dertil er 
som en Vendring gennem Haver. 
Helt crd i Søen ligger smaa øer, 
svømmende Haver, gemniande et 
eller andet ældgammelt Klos)er. -
Vindruer ug blomstrende Ranker 
hænger ned over de frønnede Mure 
og spejles i det klare Vand. Over-

all oppe og nede ' ligger Pensiona-
ter og slure Hoteller, en Tandhjuls-
bane arbejder sig op ad Bjerget. 

Midt i dette Eden ligger Byen 
og spejler sine Yndigheder, Tusind 
Turisters Maal. Og blandt alle Jor-
dens Herligheder er der vel Ikke 
mange, der drager mere end Lugano, 

Da der i Aar mange Steder paa 
de lettere Jenter eandeynligvis op-
mins et ret betydelige Kartoffel-
udbytte, medens] samtidig Afsæt- - 
ningaforholdene er meget ugunsti-
ge og Priserne Sen entant vet det 
mnieeke ikke kan betale sig at væl-
ge dem, etaer vi overfor Spørge-
rnaalet om, hvorledes vi bedst selv 
kan anvende den Del, Rem ikke la-
der sig afsætte paa anden Mande. 

Jeg er i den Anledning blevet 
forespurgt, rim jeg mener, man skel 
gna over til Ensilering af Kar-
tofter i Stedet for at koge dem. Da 
jeg ikke selv har prøvet Ensilering 
af Kartofler i mit Landbrug, har • 
jeg navnlig benyttet de Forsøg, 
som de fynske Landboforeninger 
har anstillet ved sin Plantærtshe 
konsulent som Grundlag fer min 
Udtaleine. Selv bruger jeg ret ak. 
nendelig Kogning af Kartoflerne, 
og for mig har det da osecast haft 
sin Interesse at samattlle Forsøge-
ne med Udgiften ved Kogningen, 
Det er ved Forsøgene godtgjort., at 
man ved Ensileringen virkelig kan 
fan et godt, brugbart Produkt, som 
vistnok i Stedet for de kogte Kar-
tofler, men Spørgsmaalet er: Bliver 
Svindet ikke større ved Ensilerin-
gen end Omkostningerne ved Kog-
ningen. 

De Resultater, sornfremgaar af 
Beretningen for 1921, er ikke seer-
lig opmuntrende for Ensileringen 
almindelige Jordkummer, idet Ta-
bet stiller sig•saakdes: For hele 
Massen i Jordkummen: Masseavind 
70 pCt., Tørstofsvind 38 pCt. Gan-
ske vist viste selve Prøverne, som 
var anbragt i Midten af Kummen, 
et mindre Svind, nemlig henholds-
vis 61 og 20 pCt., men Praktike-
ren maa aabenba.rt regne med de 
første Tab. Et Tersteefsvind af 38 
pCt. er  mere end Trediedelen, og 
sætter vi Kartoffelprisen f. Eka. 
saa lavt som til Halvdelen af den 
gængse Pris i Efteraaret for Han-
delsvarer, 3 Kr., bliver Tabet over 
1 Kr. af de tre, medens vi i Øjeblik-
ket kan koge vore Kartofler med 
Petroleum for ca. 45 Ore•ose med 
Kul for ea. 20 til 25 Ore pr. Td., og 
saa er endda her regnet med de 
højeste Tal. 

Selv om jeg altsaa ikke har pre-
vet at fodre mine Svin med ensile-
rede Kartofler, er jeg mest tilbøje-
lig til at tro, at de vil foretrække 
de kogte. Hvis man systematisk • 
skal gaa over til Ensilering af 
Kartofler, man det absolut filme-
des at støbe tætte Cement kummer 
til Ensileringen, for at Saften ikke 
skal trække bort fra Kartoflerne. 
Tyske Forsøg har vist, at man pari 
denne Mande skal kunne komme 
ned paa et Torstofta.b af 5-10 
pCt. Det siger sig selv, at Dæknin-
gen af Kartoflerne ramt være me-
get omhyggelig, og der anvendes 
mindst e- Alen Jord, helst tæt Jor l  
(altsaa ikke Sand). Under vise, 
Forhold kan det dog sikkert filme-
des at ensilere Kartofler, selv om 
Jordkummer skal anvendes, nem-
lig naar Kartoflerne er saa syge al 
Skimmel eller har fanet Frostskte 
de, saa de hverken kan vælges eller 
lemmes da gør man selvfølgelig: 
klogt i snarest muligt at ensiler,-  

,lem for at redde hvad reddes kar, 
Hele dette Sporgsmaal med Kar 

toffelensilering trænger dog endnu 
til en' betydelig Uddybning ved 
Forsøg og praktiske Iagttagelser 
Først ad Aare kan man sigg sig no 
bet helt bestemt om dete Det er 
mig ikke bekendt. om raan andre 
Steder end her paa Fyn har lx,- 
undt saadanne r,orstia,,Navn lig 

ojgylKaan;tLoffhelfroordriKngar!p')filfleeird:''s,..la'rkn:ntugr 



øamer, se flerl 
Ved Køb af Stol til Kjoler og Overtøj i min Forretning 

kan De, om ønskes, fas det gratis titeeppet og passet. Ligeledes ved 
Kdb af Tøj til Dyner og Detkaistui syes og sømmes det gratis. 

Waldemar 9'srgensen. 
eimiffl~moi» etimm~•~1~4» 

b  
Onsdag den I. November aabnede undertegnede • 

• Cigar-, Sag- og !Papirforretning 
1 i Hr. Filhandler Larsens Ejendom i Allinge og anbefa-

les ærede Forbrugere, 
Ært). 

K. Lund. 
••••••••••••••411 •••••••  

Metervarer. 
købes til enhver Tid med Fordel hos os. Vi har et stort vel-

sorteret Lager bestaaende af saavel „Magasin du Nords" eget 

landskendte prima Fabrikat, som af  de bedste udenlandske. 

og vore Priser er som bekendt altid billigste Dagspriser. 

fordelagtigt 

Hellinned Hørlærred 
Bleget Twrstlæried 
Ubleget do. 
Dowlas smuk Kvalitet 

Jil Lagener. 
140 cm. bredt 
125 „ 
125 „ 
125 , 

pr. m. 
fra 

• • 

.9-11 SRjorter og Damelinned. 
Ubleget Twistlærred 

do. god Kvalitet 
do. kipret do. 

Skjorteflonel 
Dowlas udmærket Kvalitet 
Medium, udvasket 

Xaandkkededrejler. 
Ubleget stribet god Kvalitet 	 pr. m. 
Bleget 
Smukt blomslermønstret god Kvalitet 

65 cm, bredt 

70 	

▪  

extra god 

73 

4,35 
2,25 
1,90 
2,15 

0.68 
0,95 
0,98 
1,20 
0,98 
0,95 

0.78 
1,10 
1; 35 

/nsfarvede og mønstrede Romuldsfloneller. 
rosa — lyseblaa — hvid — graa 

extra prima Kvalitet 	70 cm. bredt 	pr. m. 	1,25 
mønstrede til Kjoler og Bluser 	 fra pr. m. 	1,25 

Somuldstøjer. 
stort Mønsterudvalg. 

Lysere Mønstre 	f, n pr. pl. 

meget mørke do. 	 , . 
1,00 
1;20 

«Tarif 3ern6aneflofl 65 cm. bredt, 
rødbrunt, mellemblaat og hvidt. 

udsætgea for 	pr to. 	2,20 

fluide og flulørte gardintøjer 
haves i mange Mariette og Kvaliteter. 

Helide 	fra r. rm 	0,55 
Kulørte 	, 	 0,95 

i Sengeudstyr firmes. 
Prima solægte og fjertætte Satiner. 	70 — 130 — 140 cm. brede. 

Prima stribede Bolstre i mange Deas. 70 — 105 cm. brede. 
Nye, prima damprensede Fjer 	1,63 — 2.25 — 3,50 pr. Halvkilo. 
Heseiansmadrasser med Fodstykke og Skraapude 	pr. Sæt 	14,40 

Spiralmadrasser fra 12,00. 
Dyner stoppes og syes gratis. 

— Den bedste Vare — Del største Udvalg — Den billigste Pris. — 

magasin du teords 2ldsalg 
Ylf. 5. ved Victor ftlancfi Allin#e. 57f. 5. 

• 
• • ▪ • 

▪ 

 • 
• • • • • e 

• • • • • 

‘4;‘ 
N
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eiR's) 
Dame- og Børneovertoj 

i største Udvalg. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

For Vinteren er nu hjemkommet de sidste Ny-
heder al saavel moderne kulørte Eskimo- og Velour-
frakker med og uden Skindbesætning som Plysch-
kaaher, Kostumer, Ulstre, sorte Klædes- og Eskimo-
kaaber, Børnefrakker i alle Størrelser, flere Farver • 
og Faconer, og Udvalget er nu saa stort, at ethvert 	• 
ønskeligt Prislag kan findes. 	 • 

• 

Et Parti marineblaa Spadseredrag-   • 
ø 
	ter til unge Piger, 14-16 Aar, udsælges for 17 Kr. 
• 	 • 

Magasin du Nord, Allinge 
ved Victor Pinnek. 

• • • • • 
ø • • • • • .9. 	ø • ø ø • 

Alle Slags tdrre Kornvarer købes. 
- Værdien pas Korn er højere og for smukke Kvaliteter med høj 

hollandsk Vægt betaler vi en ekstra Pris. 

Worblattbet4 ()anbelottL 

Nye Sendinger af 
Coldings 50 pCt. Foderblanding, 
Grov dansk Soyaskraa. 
Grove danske Hvedeklid. 
Texas Bomuldsfrøkager. 
Laplata Jordnødkager. 
Danske Kokoskager og Rapskager. 

Gode, sunde Varer sælges til laveste Dagspris. 

91orblattbet4 iattbeWfub, 

Store rene OvnKul 
og 

store Nøddekul 
at bedste levalik, ■..eres til 1.‹,sur,r e sn tiest. — Fin La tei sælges 

renharpede Derbyshire Ovnkul a 4 Kr. pr. hl. 

do 	engelske Gaskoks 	3 Kr. - 

Gode Af harpningskui 	 2.25 

og beder om Bestillinger. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Nordlandets Handelshus. 
øger De en Pige, en Karl f j 
eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Lær • 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvort eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

en Rolle, 	44et vare naturligt, om 
der fra Lerirllerforettingernes Side 
ri,re3 at Aft„„de rued Ensileringen. 

Claus Clausen, 
Skaarup Landbrugsskole. 

Fra Uge til Uge 
Partikulier Hans Mogensen,      

Blaahonihne, begravesDag Ira 
St. Ols Kirke. 

Morgen vies I Lynæs Kirke Re-
visionsassistent Rudolph  H o I m, 
Søn af Bygmester Holm, Allinge, 
til Frk. Laura Jensen af Hunde-
sted, Postadr.: Kattesundet 82, Kell, 

„Den store Kærlighed" 
er en Film fra Verdenskrigens fryg-
teligste Tid, hvori b. a. Enkedron-
ning Alexandra af patriotiske Grunde 
har medvirket. Denne store, spæn-
dende Film forevises paa Søndag. 

Gudstjeneste og Mod er 
Søndag den 5. November 

Olsker Kirke Kl. 10. Skrttn. Kl. 9,30, 
Allinge Kirke Kl. 2 

Sandvig Barber- 
og Frisørforretning er enben hver 

Lørdag fra Kl. 9-8. 

B. Bang. 

••••••••••••••• 
Se her! 

Allinge nye Modehandel. 
Største Udvalg i fikse Dame- og 

Børneforklæder, Huer, haandsyede 
Hatte i Fløjl og Pannet, samt Filt-
og Regnvejrshatte. 

Omsyninger foretages. 
All til billigste Priser. 

Math. Larsen. 
Ejendommen ved Siden af 

Uldhandler Jens Hansen. 

1111~11151119•111111111•1111,111  

Vine, Rom, Cognac, 
Ekstra god Portvin fra 250 Ø. Fl. 
Rigtig god Rødvin til 2,25-2,30-2,50 
Extra prima do. 	til 3,00-3,50 
Allerlinesle Bordeaux og Bour-
gogne Rødvin 4,00. 4,50.0. Ft. 
Extralln Sherry til Madbrug 3,00 
Fin lagret Madaira 3,50 4,50-5,50 
Ren hvid °porto Sygevin 4,50.5,50 
Finlagret Sauterne 	4,50-5,50 
God Rom paa hele og halve Ft. 

til smaa Priser. 
Diverse Likører og Caloric billigst. 
Righoldigt Lager i hel og halv Fl. 

.7%. S. tatc«It. 

Islandsk Lammekød 
fineste Kvalitet, Dyrlægekontrolleret, 
er hjemkommen og anbefales til en 
meget billig Pris. 

J. B. Larsen. 

Klipfits~1 .. 
Fin hvid, letsattet 50 Øre pr. 1, kg. 

Fineste atnakket Klipfisk 

%tins 
Kogeærter 

letkogends gule Ærter. Ny Høst. 
Fla3kkeærter. Brune Bønner, anbefa-
les til billigste Priser. 

a. 2. £ckr.,,3e.41,. 

Pr. dansk Flormel. 
Bedste amerikansk Flormel, 

Sigtemel. 
anbefales til nedsatte Priser. 

J. B. Larsen. 

Skotøj modtages 
til Reparation. — Gode Materialer. 

— Billige Priser. -
ti. Truolisen, Nørregade, Allinge 

Ordet er frit ! 
V1 ger vore mange Læsere I By og 

pas Land opmærksom pas, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er,kun, el det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og Indenfor 
rimelige Grænser, samt al Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter.  

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iag ttage den strengeste Diskret 
tion mad hensyn til sine Kilder. 



Søndag den 12 November Kl. 7 
pr. afholder 

Olsker Husmandsforening 
.31m Hirsifest i Forsamlingshuset. 

Det bydes pal meget gemytlig 
Undervisning. 

e lokale Foreninger med Familie 
indbydes. 

Bestyrelsen. 

•••••••889 

Husk Rabatten. Husk at vi bringer Varerne. 

Prisen er nedsat 
paa Mel, Sukker, Svedsker, Rosiner m. m., alt i friske, godt; opbevarede Varer 

Et Parti Iyseblaa Emaljevarer udsælges med en større Rabat. 

Nye fikse Spisestel er hjemkommen. 	Et Parti Vandstel med 

5 Dele sælges for 11 Kr. pr. Stk. 

Atieselskabet 	Kolonial- 	Produktiorreinin 
  	=CO 	 

Nit-5 

Y(anufakturliandier 	har aaben Butik førslkom- 

mend >nda den 5. )\(o)Jember fra 	630 Eflermidd4 
Olsker. 

kommu liesifeste vi 

53iografen. 
Sønden den 5. Novbr. Kl. 7% 

OH store 1{?drliolied. 
Stor spændende Nutidsfilm f 7 Alder. 

Iscenesat af den berømte engelske 
Instruktør David Grillith. 

Handlingen loregaar 1 Nærheden 
af London samt paa den tyskfran• 

ske Vestfront under Krigen. 

Publikum vil fas Optrin at se fra 
de store Luftangreb paa London, 
samt Kampscener fra Skyttegravs-

krigen. 
Bemærk, der begyndes Kl. 7,30 

paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allings 74, naar De har et eller 
andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-
cer virker bedst eg koster mindst. 

Glem det ikke. 

Afhop- 8fidvio 
kommunle 

Allinge navn. 
Chr. Olsen, I tel men Mortensen, 

Formanden, Laur, Pedersen, Huns 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Erni? Andersen, For-

manden, Iiili.s Romer, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. Finns Madsen. 

Kasse og Regnskab. 
Formanden, P. C. Holm, Lerir. 

Pedersen. 

Fattige. 
E11111 1101111, P. C. Holm, Laurits 

Pedersen, Harald Mogensen, Land-

distriktsforstanderen. 

Alderdoms understøttelse. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, Landdistrildslorsinnderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Joks. Rø-
mer. 

Raadbuset. 
Emil Holm, 	Herrn. Mortensen, 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet, 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hane Madsen, Joh.s Renter. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rømer. 

Poiltikorpset. 
M. C. Firrieb. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdislriktsforstanderen: 

Skolek omm issi enen. 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Bornebogmamlingerne. 
Chr, Olsen, Har. Mogensen. 

Folkebogsamlingen. 
Chr. Oiser, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Nemme Mortensen, 

Hans Mad•en. 

Iljtelpekassen. 
0, Thontgren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundhedskommlaslonen. 
Chr. Olsen, Joh. Rømer. 

llygnin gsk o rnm huri anen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Forind. 

Brandkommliesionen. 
Herman Mortensen. 

Bevil11ngsnresnet. 
Emil Holm, Enid Andersen. Hans 

Madsen, 'Joks Romer, Formanden. 

Vaergeraadet. -
Enlit HolimliSupl Lam, Petersen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Johs. Rimer, 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Illreendsel. 
Emil'Holin, P. C. Holm, Flans 

~seri. 

Enkeborn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johs. 

Rønner. 

Plejebørn. 
Emil Hahn, Adolf Madsen, :Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen. P. Holm, Th. An-

dersen. 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen,..aaban ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Udiaan Fredag 7-8, (i Vinierhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

1-1Jselpekessen: Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  enben tor Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-li og 2-4. 
Laane- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 hg 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Skandinavien-Amerikaiinien: 
Agent Otto Orirnilekt, 

Statsanstalten for Iteslors•,tring red Chr. 
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 

Telegrafstationen 9-12 og 2-.4 
Toldkamret 8-12 Form, -5 Efterm. 
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Eltm• 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane, 

Søgnedage. 
Rønne-Mandvig 

Fra Rønne 	8,25 2,00 
- Nyker 	8,42 2,19 
- Klemenker 8,55 2,36 
- Rø 	 9,11 2,52 
- Tein 	9,26 3,09 
- Allinge 	9,37 3,22 
- Sandvig 	9,45 3,30 

t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

nondelt-Rewee 

Fra Sandvig 
	

11,20 10
(t  

,00 4,20 8,00 
( t 	t t 

11,30 10,08 4,28 8,08 - Allinge 
11,42 10,18 4,39 8,19 - Tein 
12,00 10,34 4,56 8,36 - Rø 
1220 10,53 5,10 8,56 

- Klemensker 12,36 11,05 5,30 9,10 • Nyker 	
1,0011,25 5,50 9,30 - Rønne 

Onsdag og Lørdag. -I-) Løber kun 
Onsdag og Lørdag. Løber ikke 

Bøn- og Helligdage. 
)Sanne-111anclvlir 

Fra Rønne 
	

8,45 12,35 
- Nyker 
	

9,02 12,52 
Klemensker 9,15 1,05 
Rø 
	

9,30 1,20 
Tein 
	9,43 1,33 

Allinge 
	

9,53 
	

1,43 
Sandvig 10,00 1,50 

Sandvig-Banno 

10,25 6,00 9,15 
10,32 6.07 9,22 
10,41 6,16 9,31 
10,55 6,30 9,45 
11,11 6,46 10,01 
11,21 	6,56 
	

10,11 
11,40 7,15 10,30 

Rammelister 
er hjemkommet og sælges til bety-
delig nedsatte Priser.. 

Billeder indrammes. 

Sandvig Boghandel. 
E, Abrahamsen, Tlf. 55. 

Cyklist, se hør! 
Et Parti stanke DÆK med Cia. 

ranti sælges lur Kr. 5,50. 
Prima Slanger Kr. 2,50. 

Cyklehandlir Mikkelsen. 
Allinge. 

Rullerne. Fordeling. 

Student (Ni-  ruuou n Ined en Onkel 

frs Landet er kammet pas en Kevtau-

ratinn) .Se Onkel Jet trekker bk.: pas 
dyn Knap op bePtilirr, hvad el skal 

Onklen: stila. ne /end sne!. 
Studenten: >Ja 44n trykker du pas 

;;0)e.,en - ng betaler. 

Truel ni Fenkilv. 

, KArl giv cattan din gert°, 

rt ,,,tykke Kaae; den der deler vin 

dr. feer dn-T1,11 61p.10.« 
»Jamen Mor: --- et delt :tryk-

Le Koge, er kun et halvt stykke Kage. 

Ondskabefoldt. 
Fru A.: >Knor min Mand altriver al-

ni. operette. Tekster, er han strid ane 

Fru D.: 'Han, hvem Sanket han da 

Helet 
plildrategtigen (der har fattet flage-

nonius): >Nu trnr Jeg, tag vil gifte 

Jok. Jeg kan nu underholde en Kone. 
hvin hun hnr Penge. 

F.n Chem." 
Fro A. (Moder til talrige oforearge-

di Dut ee)• .Ktisre Mand. Du kan gerne 
Invitere Prnteoor greb., ban .knl et-

ter Sigende lide n! Klepturnani, marmite 
tager han en n/ vove Delre.. 

Forskel len. 
A. »Haneben v11 Fru Fl ,rg nu rejse. 

da begge Døtrene er gift; til Sviger. 

rennete 1 Stockholm eller til ham 
thffeborg?« 

n.: pDen ens vil hel.t. have hende I 
Stockholm. den :Hylen heks i Gdee-
borg,  

A.: ›Det kalder Jeg el-telic. Sviger-

genner.. 
B.: aDe misroretaer mig stel: 'let er 

Stockholmeren. der hel-4 vFt have hen-
de i Cutchr>rg og omvendt.. 

lkirdavellgt. 

Lieret-Inden (I en lidt ældre 'Pige-

klasse): Nas, Johanne. sig ntlg sart 

Lideformen at. at elske, 	nas. 

Johanne: Det hedder - 'Ikke el-

sket.. 

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7,19 
7,32 
7,40 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
-Re 
- Klemenaker 
- Nyker 
- Rønne 



CLO F.TTA. 
ALBA 

S ise -Cho plader 

(1)tritA: 
,ikkr 

Fineste darrak Fabrikat 

i Ns Kg Pakker. 

r Re)% 'Vi har Eneforhandling ., 
af det ægte 

ZEPH1111 Hun KIMETII1 
Spar Penge — Spar Vamle. 

Bemærk Varemærkel. 

Nordladdets Handelslins. 

■	 
BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

■	  

Virbelddt61 og 
Underbeklædning 

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 til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

Jens Hansen. 

BORNA er god ! I 
Alle Mennesker 

som har set,, hvorledes 

Bornholms Vegetabil Narvede 
fremstille., behandles og opbeVares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette bajfine Produkt til sine Maal-
tider. - • Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

9 

ermagesera~e~ 

Faxe Gødningskalk 
er ventende pr. Sejler. 
1igst pr. Skib. 

  

 

Bestillinger modtages.* Prisen er bil- 

  

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Tvistlærred 
do. svær 

Sværticipret 

70 cm. 70 Ore 
80 cm. 100 -
80 cm. 150 - 

Nordlandets Handelshus. 

hork i Nonlhorilholms UgebladI   

Frederiksberg Slot. 
Den 11. Oktober i Aar betragte-

de man sene det af Frederik d. 4. 
byggede Fredermeerte Slots 200 
artrige Jubilæumsdag. Et andet af 
vore Slutte er ogsaa bygget af hnns 
nemlig det i italiensk Stil opførte 
Frederiksberg Slot, peabetcyritit af 
ham som Kronprins i 109, det 
samme Aar, som han tiltraadte Re-
geringen, og fuldendt i 1704. De 
dertil khyttede store Anlæg, Fre-
deriksberg Have og Samlermarken, 
anlagdes- begge i den stive franske 
Stil, for hvilken Terrasser, lige 
Alleer, kunstigt beskaarne Træer, 
Spring-vand og Billedstøtter er ka- 
rakteristisk. Frederik den 	Kri- 
stian den R. og Frederik den 5, be-
nyttede alle Slottet; men endnu 
større Rolle spillede det under Kri-
stian den 7. Under hans og Karm 
line Amalies Ægteskab blev der 
afholdt store Fester i Haven og i 
Struensetiden forefaldt her et Op-
trin, der blev lagt en Del Mærke 
til. 

Der havde i lænere Tid været 
stærk Knurren blandt Flaadens 
Mandskab pen Holmen i Anledning 
af forceret Arbejde, og det heldige 
Udfald af de norske Matrosers Tog 
d. Kongen paa Hirsehholm Slot, 
maatte naturligt bringe disse Folk, 
hvis Gerning netop i øjeblikket 
var meget vigtig, til at være stej-
le i deres Fordringer. Struense vil-
de forebygge Uroligheder eg søgte 
at vinde Folkene, og 27. Septem-
ber læste man i Datidens Berling-
ske Tidende: »Efter Forlydende 
skal alle Haandvrerkere ved Hol-
men etc. være tilsagt til at mede 
i Morgen Formiddag Kl. 113 Slet 
pan Gammel Holm, for siden at 
marchere derfra til Frederiksberg, 
hvor en stegt Stud, og endeel Tøn-
der Øl og Bi-condi:e:dis skal gives til 
Pris i Deres Majestæter Kongens 
og Dronningens Allerhøycste Nær-
værelse i Morgen Eftermiddg Kl. 
4‹. Naar Struense nu viste sig her 
i det kongelige Følge, kunde det an-
tages, at der ogsaa vilde falde Hyl-
dest af til hans, som den, hvoroin 
man godt vidste, at det egentlig 
var ham, man kunde takke for Fe-
sten; og hans Stilling i Folkets jæv-
ne Lag vilde blive styrket, og hans 
Fjender skræmte. . 

Men Hoffet indfandt sig ikke til 
denne Mikkelsaftensfest, og dette 
vakte ikke blot Misstemning blandt 
dem, Festen var gjort for, men og-
saa blandt de mange, der var 
strømmet ud far at se Holmens 
Folk spise, drikke og kæmpe om 
Pengeetyklcer, som man antog vil-
de blive leastki i Grams. Naar det 
skulde hedde sig, at Kongen var 
bleven upasselig, vilde man ikke 
tro derpan: men gav Struense Skyl-
den for Hoffets Udeblivelse og 
mente, at han ikke turde vise sig. 
Saaledes var det ogsaa; han fryg-
tede for, at hans Fjender blandt 
do fornemme vilde benytte Lejlig-
heden og ved simple Folks Hjælp 
bringe Kongen til at lade ham 
fængsle. Den Mangel pen Mod, 
Struense. her viste, bidrog stærkt 
til hans Fald, idet Modstandernes 
Dristighed voksede.;.-e 

I et mere og idyllisk Skær staar 
Frederiksberg Slot for os, ruter vi 
tænker pas Frederik den G., der 
holdt meget af at opholde sig her, 
hvor for Resten Haven og Sønder-
marken nu ved Omdannelse frem-
treadte i den friere engelske Stil 
med snoede Gange er! store Græs-
plæner. Her lod hen sig om Som-
meren efter Søndagstallet med sin 
Dronning og sine Døtre ro om-
kring i Kanalerne. medens han selv 
sad ved Roret,ogMilitærmusikken 
blæste. Ved Bredden strømmede 
Folk til for at se derpaa. Ochien-
schliiger har skildret os denne Sej-
lads i følgende Strofer: 

Se, Banden frem sig /ister 
Med røde Hol nister, 
San kommer lierreskaren 
Og kække Damer, der ej frygtet 

Faren. 

Nu toner selve Kougebanden 
frem, og Digteren udbryder be-
gejstret:, 

Højt svulmer Purpurfloret 
Med hvide Kors, thi Krimien stem 

ved Roret. 

Tiden var naiv. Vore eyelende 
reg billeirende Damer vilde være 
flove ved at lade sig ro om i de 
smalle Kanaler, og fkir,.k.1.:,  Man vor 
nuværende Knurre at ggenoptage 
Frederik di n ile 	vilde han 
formodentlig sige; -Jeg her taget 

litretteekipperie erren ise har Ret til at fOre. Fartøj inden for gkeeen  
— jeg reeiier ikke omiginv i lie-verr Og vore Digtere entrer 'nulre 
bræer. men dette r t rierkslake 
Liv i Frederiksberg Havn har en-
gene spillet en Ralle; Frederik den 
S.3 Statue ved indgangen til Ha-
ven er paa sin Plads. 

Hans Dronnine bede pas Sket-
tet til sin Dm/ hvorefter Horren 
har benyttet det til eine Skeler. 

F. C. 1.. LAndrinhi. 

indtryk fra Orienten. 
Niar man kerer gennem Kon-

stantinopel, myldrer der :medie 
Typer frem, nye Feliteelme, re e 
Farver: lier er i n mæt Siveale-,-e, 
der harer til dr franske Tropper. 
der en lille sart em:jer:er, her et 
Menneske. der er ganske ubestem-
meligt, men hvis Ansigt er præ-
get af de dybesiiiee Lester. Vognen 
standser pludsslart, to Anni Mer: 
steler midt pen Gaden og sprerrer 
for Færdslen, i det vildtets: 
Skrendsmaalele »Hvad er (ler i 
Vejen?‹ — »Ingenting. de handler 
bamle. Det gjorde de mesan, men 
for mit uvante Øje var (let, som 
rev de Hovedet af hinanden mindst, 

Vi niar omsider hotellet, hvor 
jeg efter megen h9sje og mærk-
værdig nok uden Hjælp d Drikke-
penge, faer et Været:: ; de jeg har 
faaet mig installeret, gear jeg ned 
i Vestibulen for at lede efter den 
teildtris.sede og finder ham ende-
lig: Er det Dem, hvorfor har De 
taget en anden Hat pen?« — »Nu 
er jeg Forer, men jeg har først 
her ar en lille Regningtil Dem,Den 
er pas 40 Kr., jeg ger Vrøvl over 
den uforskammede Pris. »Det er 
min Takst for at stage. Folk til Ho-
tellets; (let er meget vanskeligt, og 
De er jo kommen her med al De-
res Bagage og uden at have lidt 
noget i nogen Retninga. (Hane 
Regning var altan nærmest at be-
tragte som en Art. Fresikringsprre-
mie). Til Slut Hiver vi enige om 
et Kompromis; jeg tager ham hele 
Dagen som Forer. 

Vejviser findes ikke og Telefon-
bøgerne er fut 1911 eller 1914; for-
gæves spejder jeg efter Cludeekilte, 
heller ikke Politistyrken, der læ- 
staar af bi 	amerikenske, 
franske og italienske Soldater samt 
det tyrkiske Politi, kan oplyse no-
get; de kender ikke engang Navnet 
paa det Sted, hvor ile er placerede, 
end sige de tilstedende Gader. De 
Folk, man træffer pas Gaden, er 
dog meget villige til at give Be-
sked; men gør det for det meste 
— galt. Den sidste Tilflugt er Dra-
nkerne; el:gnnte meesingbeslarsede 
Vietoeiavogne forspændt med to 
dejlige dansende Heste; den med 
Fez smykkede Kusk nikker smilen-
de og begynder straks at køre; 
men — kører bare lige ud, indtil 
man selv lieder ham dreje til højre 
eller venstre; alt dette bidrager til 
at gøre Konstantinopel til denne 
mystiske By, der af hver ny Til-
rejsende skal • eopdage.sa, især nu, 
da (let erMendigt at købe en Bae-
decicer dernede, 

Jeg er nu glad fer min Fører, 
SOM jeg pumper det mest mulige, 
for sag hurtigt som muligt at blive 
fri for ham, jeg kan >staa paa 
egne Bene. Fra Perm Palace 
Hotellet snirkler vi os gennem 
morsomme. men ikke altid liga vel-
lugtende Gader, til vi kommer til 
Tunnel Banen, der paa et Par Mi-
nutter forer fra det højtliggende 
Pera ned til Galata, næsten lige til 
Broen: i det Ojeblik vi forlader den 
lille Station, bliver vi modtaget med 
høje Skrig og Rnab af den haabe-
fulde Ungdom, der ons nogle Aar 
kommer til at udgøre den indfødte 
handelsstand, men som nu ikke 
overkommer mere end en Bakke 
med Tænd-tikker. Snorebaartd, 
Kringler, Mund/triner reg Aviser, 
franske og engelske samt tyrkiske, 
erneniske, græske og russiske og 
hver 	r.  med Sprogets specielle 
Bogstaver, 

 

Muldyr, Heste, Æsler og Træk-
okser kappes her ent Plads mellem 
elektridm Seomm.ene og Automobi-
ler af enhver Art. De brogede Sele-
tøjer, forsynede n-ed Mart Perler 
og rede Duske, de mangefarvede 
Skjorter og Turbaner og rode 
Fezer, giver Billedet en særlig Ko-
lorit og bortleder Opmærksomhe-
den fra de lerede. med et tyndt 
MudtlerIng bedt:Ale-de brotagte Ga-
der, hvor men hvert Ojeblik er ud-
sat for at knække Anklen i et el-
ler andel, Hul. ursene bemærker 
inmi ikke, do hitu r har nok at øre 

/rk., et emne sig Vf.j. genrees Vrim-
len eller flade Vodfreete pile det nie-
'et erne14:;,, stærkt skrammede ne  
fritted‘ Fortnv. der dog ydør nær  
Ren Sikkerhed fer Auternalelegne, 
star de i rasende Fart suser Igen- 
nem de stejle, stærkt krammede 
"ader, pibende, hylende oer tuden-
4, nom jeg ikke har bør* det no-
Ret endet Sted i Verden' Jeg eaa 

Dag en Mand blive klemt mel-
lem en Sporet:len ag en 1,33t vogn, 
eg hlev etarersele udenfor limeene 
Døm for at liere, hvorledes han 
var shmpen over denne Medfart; 
modens jeg stad her ca. 1 Kvertere 
blev der bragt tre haardt martrede 
til denne . Lemre, lien Resten var 
Lægens Hus et modbydeligt svinsk 
Sted, mørkt og .skummelt, til trods 
for, at det Ina pas en nf de mest 
befærdede Gader. 

Jeg sex usædvanlig melere Rus-
sere pari Gaderne, og erfarede da 
(sesam at der kende ca. 130,000 
Ruseere i Knnelantinopel. Disse 
Mennesker er pan en Mande be-
undringsvreolige; den Mande hvor-
pan de bærer deres Savn og Skuf-
felser, man rier dem smilende stor 
eg sjakre om <lerets Skindveste og 
Huer, endda her er hundekoldt: 
men letsindige er de, lige ran smi-
lende giver de dere!' sidste øre ud 
pas stort Knald til Ære for en eller 
anden, uden Hensyntagen til Da-
gnu i Morgen. 

Tidligere fandtes kun et Sted, 
hvor man om Aftenen kunde slim 
Tiden ihjel;' det var >Petit, 
Glemmes, en Variete, hver de ep-
trimlende nærmest bestod af loka-
le Stjerner, hvis Pneetationer ikke 
var overdrevne. Nu er der imid-
lertid dukket den ene Rentainant 
op efter den anden, mange af dens 
med stien Scener til Underholdning 
for Gæsterne; de ligger pars de 
mærkeligste Steder, lige fra Kæl-
deren og op til 4. Sal, kan' man 
træffe dem. Disse ftestaurenter, 
der alle er kunstnerisk tulernykke-
de, men meget enkelt, ejes, drives 
og betjenes af Russere, Man træf-
fer flere af Rustands bedste Kunst-
nere blandt Orkestrene og paa de 
smaa interimistiske Scener, man 
træffer Aristokratiets Damer 
blandt Opvartningsdemerne eg vel-
kendte Navne har dekoreret Loka-
let. Intet Under at Ruaserne har 
erobret Konstantinopel, og at de 
græske, italienske a. a. Re-At-aura 
tiener staar tomme. 

A. Severin. 

Afbrudt Flid. 
Rentier (rodende rundt paa sit Skrt-

vebord, henvendt til Konen): Nu har 
der igen været nogen vel mit Skrive-
bord — snuden er det altid, naar jeg 
skol arbejde. 

Konen: Hvad mangler Du da, and? 
Rentieren: Jk, hm — Propt~ • 

ren. 

Forudseende, 
Manden: Er alt nu i Orden til at 

modtage den berømte Forfatter. 
Konen: Ja. len bur 4kaart air. 

hane Bøger op.  

Takoeinemfighed. 
1. myv: Hvor har du det dejlige Uhr 

Ira? 
2. Tyv: Jo, det tog jeg fra min For-

svarer, da jeg Ganr var oppe og tas-

ke ham, f^rdi han klarede den snu 

god: for mig t Retten. 

Parlirt 
veninden: Har Du indet Din Mand 

Irene .den nye Roman, )eg laante Dig 
forleden? 

Fruen: Det turde Jeg Ikke; der er 
Tale om en Kone, der gear 3 Aar med 
samme Mole. 

Det gear med. 
Gæsten: I en saadan stor Restau-

ration, maa der da blive meget ttl- 
overe. 

Værten: Naa, ja, men til slået 
bliver det jo spist opl 

Vtaknemmellgheden ser man 
kryst naar man ophører med at 
gøre godt mod andre. 

. - 
Ud af hver Skuffelse at vinde 

Kraft til at bære nye — det er 
at leve. • 

Mange Mennesker kommer hur-
tigt over deres Uheld, naar de blot 
kan skjule dens far Verden- 

At udgyde sin Dadel over alt og 
aue — er kun en skjult Form for 
Selvroe. 
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er nedsat med a Ore pr. Kilo. 

Ægte St. Croix Sukker 
og 

Ren lys Candis 
sælges i 

eSufiker-! 
prisen 

,,Nord-Borabolms Ugeblad" 
trekkes i et Antal af mindst 17J0 1!.umpl. 
og forsendes gennem Postvæsenet riler ved 
vore Rad i Allinge Sandrig, Olsker, Rat-
sker, Ro og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
blleer last i ~tre Hjem og egner sig der-
op bedst til Avertering. 

Nord-Bornholms Ugeblad" 
.pM'er Limre R■Aendle•rels‘r af ankrer Art 
(«som Køb, :ale, l'areningsmeddeltiser, 
Eller- Mer Aflysninger, Auktioner etb. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oggaat hver fredag, kan bestilles paa alle 
PesSikOniorer saml paa Bladets Kontor og 
Mater I Kr. halraarlie, 

Mejerieliajbjerypard 
Lørdag den 4. November Kl. 4 

afholdes Licitation over Mrelkeruter-
ne. Nr. 1 Pellegaard, Nr. 4a Borre, 
Nr, 5a Maegaard, og Nr, 5b Hab-
bede m. 

Bestyrelsen. 

Talt 
for udvist Deltagelse ved min Svi-
germoders Begravelse. 

Jacob Larsen. 

Ægte Mannagryn. 
Børre Semoule, 

Boghvedegryn, 
Maisflager, 

Nye Byggryn, 
Havregryn i Pakker og les Vægt 

anbefales til billigste Priser. 

47. 53. Larsen, Allinge. 

Fedesild. 
Extrafin Kvalitet. Ny hjemkommen. 

Prisen nedsat. 

Rollmops i Stykkevis. 

J. B. Larsen. 

RØ. 
Torsdag d. 9. November Eftm. 

Kl. 3 vil der pari Rø Afholdshotel 
blive afholdt Licitation over Leve-
ring al Skærver og Grus til Sog-
nets leveje og Brændsel til Sognets 
Skuler. 

Sogneraadet. 

Dånrietasker. 
samt Herre- og Dameportemonæer, 
Visilmapper ug Seddelbøger, alt i 
prima Skind og Priserne meget bil-
lige. 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen, TI. 55, 

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 Handelshus. 

Ugespellet. 
—o— 

Medens Tyskland forbereder Præ-
sidentvalg, nærmer Marken sig 
stærkt den østrigske Krone i 

Utallige er de Forsing til Kur-
sens Ophjælpning, som de forskel-
lige Partier fremkommer med; men 
alle vil de hver sin Vej; bliver der 
endelig Enighed om den ene eller 
anden Foranstaltning, er Forud-
sætningerne for den i Reelen borte, 
naar den kommer til Udførelse, sag 
hurtigt foregaar nu Markfaldet. 

Der er foreslaaet Udstedelse at 
et særligt guldrandet Stntspapir 
med Sikkerhed i den tilstedeværen-
de Guldreserve; men Socialdemo-
kraterne har modsat sig dette, da 
de mener, Marken kun vil falde 
yderligere herved; samtidig har 
disse, da Kornafleveringen pari 
Grund af den lave fastsatte Pris 
foregaar meget langsomt, forlangt, 
at Regeringen skal besInglregge al-
le Levnedsmidler. 

I Tyskland har Lloyd Georges 
Fald vakt nye Betænkligheder, da 
man der ganske rigtigt opfatter 
Begivenheden som en Art Sejr for 
Frankrig, der altid i sine Erstat-
ningsplaner har mødt den stærke-
ste Modstand fra Personen Lloyd 
George. Frankrig har allerede præ-
senteret Tyskland en ny Erstat-
ningsplan, der blandt andet forud-
sætter et meget stort Indgreb i 
den tyske Administrations Selv-
stændighed; et Forslag som med 
Harme er bleven vist tilbage fra 
samtlige Blade, uden Hensyn til 
Partifarve; men — saaledes er det 
jo sket før, og dog er det endt med 
at Tyskland har accepteret, fordi 
det ikke havde andet Valg. 

Det var det konservative Ele-
ment i Koalisationeregeringen, der 
pari Trods af sine egne Førere, end-
te med at fælde Lloyd George; men 
det vil næppe vare længe før man 
atter ser ham fremme i Forgrun-
den. Foreløbig har Bonar Law dan-
net Regering, i ren konservativ 
Retning. 

Italien underhandler for Tiden 
med Sovjet om at forpagte en stør-
re Landstrækning i Rusland, saa-
ledes at Afgiften betales i Fnrm ef 
Naturalier. 

Grækernes Rømning af Thraki-
en foregaar ikke uden Uroligheder; 
som sag ofte før skyder de græske 
Førere sig ind under, at de ikke 
har Magten over Soldaterne. 

Bolschevikkerne begynder at mi-
ste noget af den stærke kommuni-
stiske Kulør; der tales ikke mere 
om den røde Hær, men om den i i -  
siske Hær, og Honnørpligten •r 
igen indført i'Hæren. 

X. 

Bornholmsk Komedie . 
Diletianter i R4nrie har fornylig 

spillet ,E' Søsnandshjem pas Born-
holm". Del originale Stykke vakre 
en vis Sensaion oy, trak fuldt Hus 
flere Aftener. Det kan maaske In-
teressere vore Lesere at Dilletian-

ler I Albeee  lx Tiden arbejder 
ihærdigt ined eis neden Komedie, 
ja vist eginilig med 10,1 boinhulnisk 
Mundart. A! Handlingen rør vl 
røbe at denne ogsaa foregaar I 
voile Bedsteforældres Tid, Del er 
dog Ikke i et Sømandshjem, men 
I er Band, klem ai Begivenhederne 
udvikler sig. Komedien er mor-
som, og da det delvis er de samme 
gode '<rafler, soen  spillede i Fj Ir, 
kan der ventes en fornøjelig Aften 
naar Stykket om c. 14 Dage løber 
af Stabelen. 

indtryk Ira Orienten. 

(Efter! ryk rorhede.) 

Jeg var kommen til Konstanti-
nopel for at gøre Forretning, men 
havde vanskelig ved at finde nit_ 
til Rette. Vanskeligheden heir, 
at alle vil gøre alt. Der findes .1... 
Handelskalendere eller Adresse;:,,  
ger. Man man selv finde Firmaer 
ne, og finde det ene efter det ni, 
det. Henvender man sig til en eller  
anden og beder em en Adresse. filer 
man uvægerlig det Svar: »Det skal 
jeg besørge for Dem; dat skal jrt,  
skaffet: ligegyldig hvad Verik(ine 
mende handler med, Hutr man end,  -
lig fundet, hvad num mener, er el, 
pnalidelig Forbindelee, og vil I ,  
sin Formodning styrket i en lille 
farm man der det Svar: »Den M!.1, 
var god nok i Morges, om han er 
det nu, ved vi ikke«, Kredit ken-
des næsten ikke her; alt er pr. 
kontant eller mad mindst 40 pst 
Haandpenge og Resten mod Doku-
menter, Kontrakter og lign.; men 
bliver et evnt. Tab større end 
Haandpengene, kan man skyde en 
Pind efter Kontrakten. 

Hver Legation har for Tiden sin 
Rettergang, hvad der gør Forhol-
det temmelig indviklet. Det kan ik-
ke nytte at avertere her, der maa 
tales, tales og handles. Der er 
Stempelmærker pen saa nt ,dge alt; 
pna Tryksager, Reklamer, Teater-
pinkater, Regninger o, e. v.; der 
slages Penge overalt; 'kat man op-
not noget, mart man bestikke. Der 
Inbet altid ekstra Omkostninger 
pari her, et ekstra Dokument en 
særlig Mumle et levere Varene prut; 
og dis der ikke findes en reel Ret-
tergang, er den eneste Maade, man 
kan bekæmpe Korruptionen mim 
de Udveje, man selv kan finde. Er 
der stjaalet noget fra Dem, maa 
De selv finde ud af, hvor det er 
henne og stjæle det igen. 

Vi man sende et Brev fra et Di-
trikt i Konstantinopel til et an-

det, mart man indrette sig paa, et 
det kan komme til at vare 4 Dage, 
hvis man leverer det ind paa Post-
huset, lægger man det i en Post-
kasse kan det vare Maaneder, 
inden det neer frem. Her findes 
britisk, fransk, italiensk og tyrkisk 
Postvæsen; Rækkefølgen betegner 
bande Hurtighed og Soliditet; ialt-
fald kommer Breve til København 
!turtigere frem over London 
iver Paris. 

En Herre, der kom tru 1.1:1 
anskue, havde set et Brev. pair 
'osthuset der, hænge pen en Viet 

.ned Panskriften: »Ukendt efter 
Adressen«; det havde hængt der 
I Aar og var stilet til en Mand • 
.eanmark. Han gjorde Postvæsnet 
ipmzerktioni pan, at der var vt 
band af det Navn, og forlinabentlig 
em- vedkommende fimet sit' Brev. 

Vilde Hyl, Skrig og Trutten i en 
l'rompet. — En Bunke Mennesker 
kommer stormende ned gennem 
Gaden. De minder nærmest om 
eammehlags Sørøvere, kun iført et 
Par Bukser, en aabenstaaende 
Skjorte og et kulørt Tørklæde øm 
Hovedet; de er alle barbenede. Det 
er Konstantinopels »Falekc, 
bærer en skinnnende Trompet og 
to andre bærer pan to Stænger, 
lagt over Skuldrene, en Haand-
sprøjte. Det er et frivilligt Korps, 
som vort Brandvæsen i gamle Da-
ge. Napg de er kommet til Brand-
stedet,'grier de,  dog ikke i Gang 
med Redningsarbejdet, førend de 
har ramt Betaling eller fanet ga-
renen-et .rt vist relob. Det tager 
lung Tid at kumme overens; alle  

sæt-ter sig ned i en Rundkreds med 
!;orAr.lte Ben og malier og  anm. 

alle  i Munden paa  hver-
andre; alt imedens det brænder og 
brænder. Nan, til Slut bliver man 
enige, de tager fat pan at bekæm-
pe Ilden eller hegrrense (len og 
rydde op i-de rygende Hobe, for 
at 	iglefernen. e.hvad der mulig kan 
bruges 

 

Ruinen bliver liggende; der er 
ingen der tænker paa rit hygge det 
brændte Hus op igen; muligvis la-
ver Familiens Medlemmer et Skur 
for de brendlidte, og benytter der-
til de Materialer. de kan Ina fat 
pal; navnlig spiller Standard Oil's 
firkantede Blikdunke en feenrn-
trende Rolle nem- de rettes ud, kan 
de dække en ikke son lille Flade. 
Dunkene bruges ogsna overalt til 
at bære Vand i fra Brøndene; Van-
det er uklart med en grønlig-brun 
Farve. Det er kun de fornemste 
Huse, der har Vand, Gas eller Elek- 
tricitet. 	- 

Store Strækninger af Byen, baa-
de i Pera, Stambul og Skutari, 
henligger i Ruiner; jeg har flere 
Gange vandret gennem disse døde 
Bydele, der er overgroet med Græs, 
og som jeg troede aldeles ubebo-
ede; men heri tog jeg fejl. Op af 
et Hul i Jorden kommer en snav-
set Morlille med det graa Haar 
strittende til alle Sider. Hendes 
Klædedragt er en ubestemmelig 
Blanding af Læser af samme Farve 
som Jordbunden, rødligbrun. Et 
andet Sted kigger et Par smag 
oversolede Unger frem, hvor de 
kom fra, er mig en Gaade; men de 
stod pludselig foran mig. Formo-
dentlig boede de nedenunder Jor-
den i et eller andet Kælderhul, og 
var bleven nysgerrige ved at høre 
mine Trin. Man gør sig ingen Ide 
em den Elendighed, disse Menne-
sker lever i, og sag ser de dog me-
re tiltalende ud, -end mange nf de 
forbryderfjæs, jeg daglig møder 

Vrimlen pari GrandeÅRusees.Peerirna.  

Aforismer. 
Mange tror at være Menneske-

kendere, fordi de ikke tror nogen 
andre. 

Der gives Folk, der ikke udret-
ter andet i Alvor end — Fornøjet-
ser. 

Der er Glæder, som vi først rig-
tig finder, naar de vender tilbage 
Bindringen. 

5  
Beskedenhed er kun en Dyd. naar 

man ikke gør en Dyd net af det. 
e. 

Folk der intet [fjærte har, ru-
ster det lettest. 

eSelskabete tilgiver lettere en 
smudsig Ttenkertmade end smudse . 
ge Manchetter. 

Hos n i, riiaarnagke te;nnesker erstatter 

. Det er lettere at overvinde frem 
med Kraft end egne Svagheder. 

Den som Naturen intet kan for-
tælle, kan heller ikke lære af Kun 
sten. 

Lighed. 

	

ne.egendn 	At elider til Maleren) 
Det LandekL') der forekommer (air,  
mterkvsardlg bekendt. 

Maleren: 1)et fore-liner min Onkel 
Ilagogende: Jo, syntes Jets.  ikke 00!, . 

iler var naget. .a.g k-idte -  red det ni/ 
lede. 	_ 

Meget billige Træsko 
Fra I Dag smiger jeg jyske Tru-

sko ill følgende Priser. 
Som Eks. Nr, 40-43 med nyt 

Læder Kr. 4,25 pr. Par (er Kr. 1,25 
under Træskomagernes Pils pr. Par) 
Nr. 40-43 uden Lieder Kr. 2,45. 
Nr. 27 med nyt Lader Kr. 2,05. 
Nr. 27 uden Lader 1,25, 

— Alle øvrige Numre 1 Forhold 
hertil. 

Dette enestaaende Tilbud til og 
under Fabriksprisen og ofte uden 
Beregning af Fragtomkostninger -
trodser enhver_ Konkurrence. 

Træskomager L. Larsen, 
TræbundestovIer Kr, 0,25 

do. 	— 7,00 — 
Hagtestøvler nye 	— 11,50 — 
do. Illtforede nye 	— 13,50 —"- 

Alle Støvler i Nr. fra 40 til 46. 
Forede Kapsko med Plyskant 

Kr. 6,50. 	Nye Kludesko sælges 
meget billigt. 

Træskomager 

Larsen. 
Vi har et større Parli 

ekstrafin Rismel, 
som sælges a 26 Ore pr Halvkilo 

Nordlandets Handelsbos, 
Overretssagfører 

.i3ojesen Xofoed, Rønne 
rit, /lorte:livline 17. 

Inkassation, flakumentskrivning m. 
Træffes i Hasle Onsdag Fortud, 

51 pC1. Foderblanding. 
J. J. Larsens, Odense. 

under Kontrol ni dansk Landbrug 
og Handelslaboratorium. 

Prev den, og De vil blive forbav-
set over det gode Resultat. 

Prisen billig. 

Rollintlatz og 
4;robuttfarrettlIng. 

Stærke svenske Enekurre. 
Stærke Roegrebe. 
Gode Roeraepere. 

Sælges I 

Mordlandels Handelsbos. 

Nordlandets Handelsbus. 

Pr-
Par. 



Primå Dæk. 
med Gmanli 5 Kr 

Prima st.n.:re rode Slanger 2,50 
Citaminn! iler, Pinder og Naale 

klegst hos 
RIch. Nielsen, Kremeirker. 

Arrierik. Flormel, 
allerfineste Kvalitet til nedsat Pils. 

11.entrrdmsk Flormel, 
Prisen er lavere. 

Bedste Sigtemel 

3.2..earsen. 
Fersk Medisterpølse og Sylte. 

Bedste Kvaliteter. 
Friske Varer hver Torsdag. 

Bayerske biser og Kmkpnlsor 
Prima røget Flæsk,-  fin Leverpostej 

anbefales til billigste Dagspris. 
Allinge 'I cla 
Tlf. 12. 	eL  

— Vi har nogle Sik. stribede og 
I iernede danske 

Floneller 
til Kjoler og Bluser. 

Fabrikanten indestaar for ægte 
Farver, idet Flonellerne ikke er tryk 
kede, men vævede. 	 E 

Pris Kr. 1,54 pr. ni. 

Chr. Olsen. Messen, Allinge, 
Tlf. 100. 

1.0~•~11 
Prima 150 cm 

engelske Klædevarer 
1:1 Herredragler,. Kamgarn og Uld. 
Salgspris Kr. 7,35 pr. m. 

Chr, Olsen, Messen, Milt*, 
Tlf 100 

ree~11.11~11 

firbejasskjorter. 
Komplet Udvalg I alle Størrelser 

og mange Mønstre. Lageret mod-
taget i denne Uge, derfor de sidste 
hellerne Priser. 

Chr, Olsen, Messen, Allinge, 
Teleton 100. 

e 
• 

Bomuldslærred 	fra 77 øre-m 

Dowlas 	 72 — 

B Anuldsløj 	 95 - 

Hvide Gardinlejer 	fra 25 — 

CHR.  OLSEN 
MESSEN, Allinge. 

Telefon 100. 

11~0~9 

Arbejdshenkkeder, 
Molskinds-, Hvergarns-, Bomulds-, 

alle Størrelser. 

Chr. Olsen, Messen, 
Teleion 100. 

lir Alle ovennævnte Varer fans 
i samene Kvalitet og til samme Puls 
Ilos E. Abrahamsen, 

Sandvig. 

Wiener Harmoni caer 
er hjemkommet og tilbydes til fat. 
gende Priser : 
Med 1 Række Taster 18,00 og 19,50. 

Med 2 Rækker Taster 30.50, 
En brugt Guitar sælges 1.)r 25,00. 

Sandvig Boghandel. 
E. Abrahamsen. 

Til. 55. 

	 `fim 

BORNA er bedst og billigst 

rrl7SAia-3.. 	• ' 

Waldemar ftTgensens 
gffanufafiturforretning ved Navner,. 

anbefaler nye fijernfionzne 

Et pænt og godt Udvalg I sorte og kulørte lijolletojør Ira det 
billigste Uldtøj, deral en god Kvalitet fra 2 Kr. og opefter. 

Til Karaber og Frakker anbefales Flyde, Astrakan, Eskimo, 
Velour og flere forskellige Konfektionsstoffer til sidste billige Priser. 

Besætningsstoller fører jag I stort Udvalg one Grund at egen 
Systue. Jeggleverer fine hjernmesyede Dannekjoler fra 20 Kr. Kali-
ber og Frakker fra 25 Kr. 

Klik Stof og lad det sy paa min Systue, — det betaler sig 
Længden. For godt Snit og god Pasning garanteres, da jeg har dygtige 
Syersker, 51111 proper Syning kun udføres. 

Endvidere anbefales mine bekendte gode Hvidevarer og Flo-
neller til billigste Priser, saa i disse pengeknappe Tider betaler tiet sig 
et faa noget godt og solidt, der holder i Længden. 

NB. Pas min Systue syes kun Stol fra egen Forretning. 
Tlf. Allinge 92. 

Slente 1113gor al 
krible Klædninger.  og Klædevarer, 
De er altid sikker paa hos mig at fan de bedste Klædninger 

Overfrakker, Stortrojer, Regnfrakker, Motorjakker, Ri-
dejakker og Benklæder samt prima Klædevarer I Buchekind, 
Cheviot, Serges og andre kulørte Kamgarner til billigste Priser. 

Største Udvalg i Drengehltedninger og Stortrojer. 
Bestillinger paa Klædninger modtages, syes cirer Main I Lobtt af 

10 Dage, og garanteres for god Pasning og godt Arbejde. 
Vi fører alt i Metermaal, ligefra Silketøj til Bomuldslærred, og til 

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

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

,end Xansen. 

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

ligst og bedst hos mig, da vi selv fabrikerer saa meget som muligt. 
Kulørte Oolftrojer og Veste med og uden Ærmer saml dan-

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

Ligeledes el righoldigt Udvalg I hel- og halvuldne Kjole- og 
Kaabestoffer i prima Kvaliteter og pæne Mønstre. 

Lager af Pigefrakker. 
Vi fører alt hvad der hører til en velaasorteret Manufakturhandel 

tit de billigste Priser, Det har og skal altid vare mil Formaai ved reel 
Behandling at vinde mine Kunders Tilfredshed. 

Jens Hansen. 

r dig sy e de Yeafiitter 
kober De altid med størst Fordel hos'os, da vi har et stort 
Lager af ganske nye Varer til yderst billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Hvede, Byg, Blandsæd og Havre. 
Kodloder og  Hønseskaller. Grove danske Hvedeklid 

anbefales. 

»uge Rolonial  & $rebuftforretning 

Vort Arbelddiej 
er det stærfieste tit !Prisen! 

Gode Buchskindsbenklæder 	 Kr, 6,50. 
Stærke Maskinbenklæder 	 - 6,50. 
Amerikanske Molskindsbenklæder 	- 12,00. 
Stribede Buchskindsbenklæder 	- 12.00. 
Vi har Eneforhandling paa de originale ,Pioner"-Over-

Ira Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere 
de norske Efterligninger., 

tiorrilalldets handelshus. 

filyttedagen 
betaler det sig  at købe en Habit hos os, da vi har pæne Va-
rer til billige Priser-  

Kulørte Habitter fra 42 Kr. 
Blaa Serges-Netbitter fra 52 Kr.  

Nordiandets Handelshus. 

Nyheder! 
i færdige Kjoler, Bluser, Nederdele og Skørter er paa Lager 
i stort Farve-Udvalg i mange Kvaliteter og Størrelser. 

Heluldne strittede Kjoler Ira 	15,80 

	

Heluldne ensfarvede Gabardieeirjoler „ 	25.00 
do. 	do. 	Uldsatinskjolet „ 	35,00 

Fikse stribede 13ornuldstintielskjoler 	 10,50 
Stribede Vinellabluser 	 11,00 
Kulørte Bomuldflonelabluler 	 5,00  
Vaskeadicelrluser 	 Ira 	 10,00 
Ensfarvede, sorte .og kicilioirretep.Sdeilkeebbuint esesriuser 2295;5 000  

du. -stihede uldne Bluser i fikse moderne Faconer. 
Skørter i Uld- og Bomuldsmoire saml Klæde i mange Farver og kvellt 

Læggede Nederdele i sort og marineblae. 
Kulørte Nederdele, alle Størrelser fra 7,50 

Kulørte uldne Børnekjoler er pas Lager 
Ira mindste til største Størrelse. 

Magasin dun Nords Udsalg 
ved Victor Planek, 

BORNA smager delikat. 

Messens sne-Vidsalg 

De rigtige.,Priser-efter.'jVarernes'Ilveklitet. 

ved efir. &sen, Allinge 
Ås. Telefon 100. ..e> 

gered grikotage 
køber De med størst Fordel hos os. da vi har det storste Lager af 
nye, kurante Varer til yderst billige Priser. 

Herretrojer fra 2,00. Heluldne Dametrojer 1,50. 
Heluldne Bornesirdmper 90 Ore. 

giorblettbet4 k)anbelook 

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

%Hinge %Munk)! & $robuttforretnittg 

Det meddeles herved, vare ærede kander ni vi fra I. Nol br. 

opretter et Udsalg og Lager ved Hr. E. Qvortrup: 

Vesetgade 4, Rønne, 
Telefon Nr. 475. 

hvorfra vi altid vil kunne le) ere de III leer Sæson gangbare 

Maskiner og Redskaber og end, idere Reservedele til 
vore Maskiner og tit de mest anvendte Plot,  typer. 

Akts. Laud brugsmask n-Kom pap n 
Ve•tre /toullevtxrd 3/, kohenlinvn 13. 

Bestil Deres Tryksager i 	llogryikeri 
alts 
end 


