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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
tr,kkes i d ~al uf mindet 17J0 Ettennt, 
og  forsendes gennem Poslramenel rikr ved 
vore Hud I Allinge. Sandvig, Olsker, Rat-
ensr, Ro og  Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har dgi største Udbredelse t Nordre Here ed 
bliver lastl ethvert Hjem og  egner sig der-
er Preisi III Avertering. 

,„Nord-Bornholms Ugeblad" 
erl.gre genmi Elekendlgouvlser af 'nb.'er Arl 
111E.l'OrIl Ket), Salg, rorentngstneddeleiser, 
L.Yer• eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

ebignae hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontoer saml pan Bladets Kontor og 
isler I Kr. halvaarlig. 

føres sund nf liveranden Flyver, og 
paa Hovedstadens Flyveplads er det 

en Begivenhed, Publikum næsten 
kun nødtvungent otter sin Opmrerk- 
fromhed. 

Og er det ikke naturligt? Jo, i 

en Tid, hvor hvert andet Menneske 

har været ,paa Vingerne"  kan men 

Ikke mere regne merl delte som 
Aktra le ion, 

Sandheden i Øjeblikket er den, 
al Flyvemaskinen i Publikums Be-
vidsthed er ved at indgaa nom el 
Led i de almindelige Samfmrdsnild-
ler. Ja, det synes nresten, som om 
Publikums Opfattelse i sne Hense-
ende er et godt Stykke foran den 
egentlige Udvikling I Flyvekunslen. 

Vel er man uanet langt, og vel er 
meget og stort udført; risen den 

Stabilitet og Regelmæssighed, der 

betinger Luftfarten rom et alminde-

ligt Samfærdselsmiddel, er dog end-

nu ikke i tilstrækkeligt Maal til Ste-

de, og der vil sandsynligvis nok 

gas en rum Tid endnu, før delle 

nars. 
Men de ny Opgaver vinker og dra-

ger lige fuldt, og aldrig saa snart 

er man oaset dertil at have konstru-
eret en Specialflyvemaskine, der be-
tinger en Flyvning omtrent lodret 

opefter, før man kaster sig over del 

andet — og vel nok i hele Flyve-

teknikken største — Problem: Flyv-

ning uden Motor. Ligesom Evig-

hedemaskinen har lokket saa man-

ge til i endeløs Grubleri al kaste 

sig over dette Eksperiment, har og-

saa den inotorløse Flyvemaskine Ira 

første Færd beskæftiget Flyvespor-

tens Mænd. Der er dog det mærk-

værdige ved delte sidste, der synes 

at skulde bringe den største Ud-

vikling, al malt her vender tilbage 

til den primitive eller den oprinde-

lige Flyvemaskine. 

Medens vi herhjemme i Flyvnin-

gens første Tid gjorde en stor Ind-

sats, synes det nu al være Tyskere 

Englændere og Franskmænd, der 

skel føre Ueviklingen videre. San 

vidt vides er der ikke herhjemme 

gjort noget Forsøg med den motor-

løse Maskine. Eller skulde der være 

noget rigtigt i delte, at vort Land 

er for lille at udnytte en god Oplin-

delse. Det her jo desværre før vist 

sig. 

Der her dog den sidste Tid været 

Røre om Spargsmaelet herhjemme 

og et Hovedstadblad  har udskrevet 

en Konkurrence. — I sin Tid besej-

rede den danske Flyver, Robert 

Svensen,. den svenske Flyver, Baron 

Cederstrøen, da det ejalt  isen for 
første Gang ret flyve over Øresund 
i Flyvemaskine — drevet pr, Motor. 
Nu bliver der peany Konkurrence 

mellem dunske  og svenske om en 

Med det lette Apparat loregnar 

Starten sneledes, et Flyveren løber 

I fuld Fart ned ad en Bakke, ind-

til Luftstramningerne, som næsten 

nitid findes i Bjrergene, kan bære 

ham, og befinder sig de pluselig 

svævende oppe i Luften. Nu gælder 

der om al holde Tungen lige i Mun-

der:. De Mænd, der har udført For-

screene, og som virkelig er udlærte 

Flyvere, faer Brug for hele deres 

Kunnen. Der er ganske vist ingen 

Motor et passe, men der er et Høj-

de- og et Sideror, og dem gælder 
det at manøvre med. Mod Vinden 
gear Flyvningen bedst, og hvert 
Vindstød foislaar den erfarne Flyver 
al udnytte saaledee, al det løfter ham 
højere op, — selv om der Indtræder 
fuldstændigt Vindstille, saa falder 

Flyveren ikke ned, Nej, lian kan 

lande i Glideflugt i skraa Linie, 

saaledes at for hver 16 Fod han 

glider frem daler han I Fod. 

Landingen er naturligvis det van-

skeligste, for det er jo ikke nok al 

kunde gas op i Luften, det gælder 
ogsaa om at komme helskindet ned. 
Ved det lille Apparat, hvor Flyveren 

har Benene hængende frit, er Len-

dingsspergsmanlet i høj Grad for-

enklet. men der forekommer ogsaa 

store rummelige motortøse Flyve-

Apparater i alle mulige Former, og 

dem skel der flere voksne Mænd 

til at starte. Til Gengæld kan de 

holde sig i Luften i Timevis, slige 
og falde, svinge og dreje næsten 
eller Behag. 

TO Studenter hag uden Motor 
fløjet timevis og milevidt, og forle-

den var de inviteret til den tynice 

Præsident Elbert, som roste dem 

for deres flotte Præstationer, og den 

Ros havde de raske Studenter ær-

ligt fortjent 

Det er dog ikke dem der har sat 

den største Rekord. Nylig konkur-

rerede man om en at „Dally Mad'  

udset Præmie paa 1000 Pd. Stel.. 

for længste Flyvning med Maskine 

uden Motor, det blev Franskmanden 

Maneyrulle, der vandt Prisen. Han 

fløj i 3 Timer 21 Menutter. Den 

tyske Rekord var paa 3 Triller 6 

Minutter, 

Videre end til de motorlese Me-

stener føres dog Forsøgene. Noget 

saa fantastisk sum Flyvemaskiner 

uden Fører er der blevet eksperi-

menteret i den sidste Tid, og det 

er særlig en ironisk Ingeniør Pers-

cheron, som har beskæftiget sig 

hermed, Han her fadet bygget en 

stor Todækker hult af Metal, forsy-

net med en 300 H-f( Motor. Med 

denne Maskine eiteperimenteter han 
part Flyvepladsen I Elainpes. Han 
sidder siede pas Jorden og faer 
Maskinen Id at stige op og lande 
ved Hjælp el ireadiøse elektriske 
Bølger. 

— — — 

Man vil gennem all dette se no-
get rastløst. Hele vor Tid er rastløs 
en uafbrudt Higen efter at naa til 
Bunds-1 alt det uprøvede og uane-
de, der syetes at ligge Tusinder al 
Mile borte og til syvende og sidst 

dog viser sig at ligge næsten uden 
for vor egen Dor. 

L- -p 

Ugeslette å. 
Part Tialken vit Angoraregeringen 

(Kerne Pasha) tvinge Kultaren te 

at abdicere, og dermed adskille del 

Persontrellesskals, der hidtil har for-
enet den gejstlige og verdslige 
riverate elur; det er ikke godt at 
r.siga, • hvilken Virkning denne Be- 

• Iiitnintr, hvis den kwlmier til Ud-
førelse, vil have part Muheinedener-

TM rundt omkring, i nit Fald er 
Fre n k rar ængstelig for Følgerne, 
Selv oni greelet officielt har nægtet 
et mægle imellem Sultanen og Ke-
nudisterne, Regeringen i Konstan-
tinopel er trindt tilbage og.  Traki-
ens Guvernør er bleven Guvernør 
i Konstantinopel. 

Tyrkerne har forlangt, at de Al-
lierede !tital rømme Konstantinopel; 

der er alvorlig Fare fur Freden ef-
ter dette. 

Tyskland har overfor Erstat-
ningskommissionen i Berlin frem-
sat en ny Plan; ifølge denne skul-
de Landet have Udsættelse med al-
le Betalinger til 1921; og der skul-
de rejses et uden- ng indenlandsk 
Laan, det sidste skulde garanteres 
af Industrien; og det interessante 
herved er dette, at det forudsætter • 
forøget Arbejdsydelse ved Ophævel-

se af 8.  Timers Arbejdsdagen, eaa-

ledes at ogsaa Arbejderne paa den-
ne Mande deltog i Garantien, 
I Bayern er der opstaaet  Fursi- 

stiske Bevægelser. 

Der forefalder stadig af og tit 
Plyndringer af Butikker i 
land. 

Lloyd George har opgivet  Ssm- 
arbejdet med Boner Low: eller ret-

tere, det er Bonar Lave, som ikke -

har strittet de oprindelige Valgafta-

ler, hvorefter de Konservative °e 

Liberale skulde støtte hinanden ved 

Valgene. Lloyd George arbejder 

nu igen for et Centrumparti. 

Efter at Fhe'..s ■.erne lur danne:: 

det nye Minister-rem, er der fore-

løbig Ro i Italien; ganske vist er 

der forefaldet enkelte beklagelige 

Sammenstod: men som Helhed er 

det genet bedre eitil ventet:, idet 

mange fryetede at Mesoline ikke 

vilde være i Smed til at formara si-

ne Tilbrandere til fe keiege Vaeb-

nene, da itliM.--tert ver rennnet. 

Selve Navnet le cisterne, kommer 

nf det Intimere Fagres. iler betyder 

Knippe (sten ei 	r;; i: fer den Ne- 

tionide Seneirie, Bevægelsen om-

fritter). 

Novem6ermorg en. 

Rim langs Vejens Hjulspor, 
Rim paa Snerre Væg. 
Rim I Egens Lokker, 
Rim i Granens Skæg. 

Regn I Sollys-Bæltet, 
Blinken, Dryppen - ned, 
som om Grønret smelled 

en gylden Sved, 

Over Plojeagren 

fra en gul Alk 

lydløs Bladeflagren 

som af Safran-Sne. 

Gennemsigtig hvælver 
Himlens Kuppel sig, 
skyfri som jeg selv er 
Solene lyablaa Vej. 

Karl Gjellerup. 

indtryk fra Orienten. 
11.2tprtrvk reetgee.g 

Barmen i Konetnntinepr: iir . 

delt i Grupper, Antikviteter, Ie 

veler, Tæpper, Silkevarer orm, Ter. 
kerne kan være dygtige eg bort 
ge Arbejdere. Jes har menwe Gang 
ge stenet isg beundret en eller e 
den, der med jegende Ført nye 
Mønstre pr Maskine pert fartske 

ge Stoffer, mm men ttedarerig 
tiet. ist en enkelt Mand starlig 
ver det samme Moneter, neg ud 

Dag ind, mergler hele nit Liv. 

Jeg gear ind i en Hed. rier ti 
ter mig, fer at hare Prinen pe 
Tæpperne. Der er irre-en af &n A 
eller Kvalitet, jeg emitter, men 

er næsten umeliet at slippe 
igen. Manden her Guderne 
hvorfra tilkaldt er Par andre, 
de haler alt ned fra Hylderne el  
spreder det ud pas Gulvet, 
Indgangen næsten er blokeret. 

Nna, jeg kan jo altid se paa Tin', 
gene. elan viseir mig et. der er lidt 
i Smag med det jeg ønsker, nm^ 
jeg fortæller ham, at jeg ikke bry-

der mig om Farverne. — »Farver-

ne, re, :re hvor smukkere i mindre 

end to Sekunder har han hentet 

en 13:irete og børstet 'det antikkes 

bort, og de klnreete Farver skinner t 
mig i Møde. Jeg siger det er lovlig 

stort. En-to-tre har han nettet det 
sammen, eer op fra sin krumt-mer!, 

Stilling paa mig: »Sten Tren 
- pe, lille Pakke: se, le rigtig prut det -

Fer-vete« hen tager Tæppet ep eg 
" 'etryger det mod sin Kind; adel er 
• 

 
rom Silke. som det blødeste Silke.« 
øre vil forære Dem det, De skal 
kun lerrate — og han nævner  etg 
svimlende Sum —t. Jeg ger ham 
opmærksom pate at æg har Kone 
og femten -Børn hjemme. og at det 
vil ruinere mig, at give en sandar 
Pris, hvilket resulterer i„ at han 
isg hans Familie giver Afkald pas 
flere Dages Næring ved, at han 

• sætter Prisen ned med et Par Tyr- • 
Liske Pund. -Jeg lægger Hovedet 

bagover og srmieeker med Tunger, 

— den tyrkiske Udtryksmnade fox 
at sige Nej til en Ting —, og for-
lader under en Strøm al fremmede 

Ord, Forbandelser eller Tryglen 

Butiken. 

Men ikke desto mindre kom han, 
hver eneste Gang jeg kom forbi 
Butikken. springende ud og emner-
te. om  jeg ikke havde Lyst til blot -
et se ran det smukke Tæppe: Per- 
len i hele hans Forretning. 

Man ean gas i timevis i den helt ',J 

o.-erdrekke,ie &mer, inden man 
kommer ud Igen; og hvis man var 

Tyrk, kunde man titbrinee hele 
Dagen derinde der er heade smart 
Kafeær og Hvilesteder derinde; 

Fontæner, der plasker opfriekende, 

og Gadehandlere med Kringler og 

Kranse dinglende pas Sierneer, sen 

man behpvcr ikke at lide Nød..Der 

er en særegen Kolorit over denne 
halvmørke, summende Kube, Mio 
kregiie spraglede Farver. brude un-
der Loftet i Boderne og ik ,  
mindst iblandt Sælgerne eg 
berne, hvoraf de første navnlig 
fantastisk pnakhedte. 

Et Syn, man ikke glemmer, e. 
len straalende Juvel-Afdeling; 

Tleksen fra de tusinde af udstilleel 

. Irlykker, der spiller i alle ligge-

Duens Farver og i pginfrethedeee 

funkler dobbelt 	e-e • 

Man maa sige, at sletm :Avle 

furstanr at udstille sine Varer,-  
gegytdigt om det er en Dreng 
i Gaden. der gatir nied en "lakk 
med Mnndnriner, aber det r ■ - ,1  el 

anden Bod i liganer',,; der 

Paa Vingerne. 
Flyvning uden Motor. 

—o— 

Flyvning er et Problem, der især 
i Agrene under og eller Krigen har 
bevæget Sindene stærkt, og der er 
da ogsaes, siden de sidste primitive 
Forsøg i Slutningen af forrige Aar-
hundrede, begyndte, opnaael rent.  
ud sagt forbløffende Resultater. 

De tørste Flyveforsøg der blev 
gjort, var med Glideplaner, og det 
var som anført i Slutningen af for-
rige Aarhundrede. Den Mand, der 
opeaaede de bedste Resultater, var 
Tyskeren Olto Lilienthal. Han som 
saa mange andre, der har kæmpet 
for Løsningen af store Problemer 
rnaatte ofre sit Liv for sit Vovemod. 

Derefter har Flyvekunsten og Fly-
veteknikken jo udviklet sig rent ud 
sagt med Stormskridt. Forbedring 
er fulgt efter Forbedring, Opfindel-
se er fulgt pas Opfindelse, og efter 
at have gennemlevet alle Flyvekun-
stens Farcer — tørst med dens Gli-

deplaner, derpaa Eendækkerne med 
Motor, Todækkerne eller Dobbet-
planerne, Een- og To- og Tre-Pas-
sagermaskinerne og Ina fremdeles, 

slider man den Dag i Dag saa højt 
paa Flyvekunstens Tinde, al Flyve- 
maekinen ferlærigst er taget i Brug 

som et sikkert Mindel i Post- og 

Passagerfartens Tjeneste. Denne Tra-

fikvej har jo den for alle andre 
Samfærdselsmidler uopnaaelige For-
del at kunne. beljen'e sig af en Ha- 
stiehed, der næsten kan siges at 

kunne konkurrere med Luftens Fug-

le-Flyvere. 

Hvilket Skrig af Begejstring frem-

kaldte det ikke I sln Tid herhjem-

me, da Ellehammer foretog sine før-
ste Flyvninger — for ikke at lale 
om, da ,Svendsen over Sundet Bøj". 
Men nu —? Eller al have set Fly-

vemaskinen benyttet I den moderne 

Krigs Tjeneste, set den Sikkerhed, 
hvormed man tumlede Maskinerne 

i Letten ved Nar som ved Dag, 

hort fortælle om Lult-Udvandrebee-  eresundsflyvning; denne Gang den 

de med Plads til benved 20 Passe-  første Flyvning i Flyvemaskine uden 

Kerer, set en AllanterhavanyvnIng Motor paa denne Strækning. 

fuldlød og i øvrrgt været Vidne til 	Den svenske Flyver, Grev J. D, 

den Forvnvenhed, hvormed især de Hirmilton, er den første, som har 
Iranske Flyvere har givet sig i Kast meldt sig til denne Konkurrence. 

med ny Opgaver — hvad regner 	Flyvningen med den rnotenløse 

men da gled en almindelig Flyvning? Maskine foregaar i øvrigt pan føl-
De! dristige e looping the loop" ud- gende simple Mande: 



Orden og samtidig Overblik over 
elle Varer, til Treile for Jet Mini-
mum af lis :s. hver Butik optager. 
Man forledt r altid Fise :tren træt i 
Benene og teet r Hev, det nf det 
pulserende lev: men et værdifuldt 
og interessant Indtryk rigere. 

Det er ikke nemt at forstag, at 
flere af de sum Huler i leaear"n er 
Moder til store oe strealende For-
retninger i Paris og London. New 
York og andre af Verdens Storetre-
der; men sandar er det. 

Paa Vejen hjem til Hotellet sø-
ger jeg forgæves et tilkæmpe mig 
Plads paa en Sporvogn: der hang 
en fire fem Stykekr pan Trinbrreil-
tet og Puffen, og jeg kunde vel 
legene nok have været der, nien 
fandt mig ikke særlig oplagt til 
at gøre Bekendtskab merl den 
ved Galatabroen stenende Politi-
betjents Pisk, der regelmæssig Da-
gen igennem hrugee i Sporvejssel-
ekabets Tjeneste mod overflødigt 
Taahreng. Ved et Gadehjerne stand-
res jeg en. 1 Kvarter af en Flok 
Faar, der skal over Gaden; og i he-
le dette Tidsrum mile al Trafik 
standse, — endog de franske Ofre 
serers Biler, og det vil sige noget. 

Der er allernandigst tilstand mig 
Tilladelse til at bese »Det gamle 
Serailer det ældste af Sultanernes 
Paladser. Min Ankomst er (tilmeldt 
eg jeg bliver modtaget paa den 
elskværdigste Wadi" af en ung 
Mand, der forer mig gennem den 
sydlige Port, Orte Knpu, der fører 
fra den store forte Forgaard ind 
t den anden Sernieritard, en firkan-
tet af Buegange omgivet Plads, i 
hvis Midte der vokser en Gruppe 
Plantentreeer, under hvilke adskil-
lige mere eller mindre ubelejlige 
Liedstandere har mistet Hovedet. 

Alt er frygteligt forfaldent at se 
til, jeg krydser Gaardspladsen og 
ær tilvenstre den saakaldte  aDi-
wane, -hvor Stnrveziren i Alminde-
lighed holdt Randelagning, og hvor 
der fandtes et lille Gitter, bag hvil-
ket Sultanen uset kunde lytte til 
Forhandlingerne. Jeg kommer ind 
i et ret stort Værelse, hvor det be-
Lydes mig, at jeg skal sætte mig 
ned. Min elskeeirelige Følgesvend 
forsvinder, og jeg foler mig under-
lig til Mode, ved at blive alene til-
bage her. Værelset er rigt udstyret 
med Spejle, silkebetruknc Stole i 
Louis XeTs.Stil, indlagte Marmor-
horde og selefelgulig med mange 
Tæpper paa Gulvet. 

Jeg faar dog ikke Tid til at fal-
de i Tanker, før Døren gear op og 
flere Tjenere kummer ind, fra den 
forstes Hnand hænger et gyldent 
Stativ, pari hvis Bakke der staar 
æggebregerformede Guldkopper, 
rigt indlagte med ædle Stene; In-
den i disse _findes en til den ydre 
Kop tætsluttende Porcellainkop. 
Kaffen var skænket op; bag den 
fcr3te Tjener bar en anden en gyl-
den Kaffekende, atter en Tjener 
bød mig af en kostbar Æske, umaa-
delig lange Cigaretter, som endnu 
en Tjener tændte. — Med Andæg-
tighed drak jeg min Kaffe og und-
slog mig ikke for at tage endnu en 
Kop af min- elskværdige Vært; 
Hans Kejserlige Majestæt Sults-
nine ypperlige Karre. 

A. Severin. 

Lydigheu. 
Under Kriger, mellem ø trig og 

Iteeiere var Cif r ved en bestemt 
Lejlighed udslettet Vagtposter 
langs en Flod. Vagtposterne hav-
de strerel. Pereir.; um at forblive 
paa de rnviste Peeteringee. 

X mpermieliefen red henimod Af-
ten ud langs Fjedre] for at kon-
trollere Pasterne. Ved en-Drejning 
af Floden, hvor han bestemt vid-
ste, at der ::kukle atna en Post, 
fandt hen imidlertid ingen. Han 
red lidt frem eg tilhaee, men kun-
ne i det tiltagende Mørke ikke fin-
de nogen Post. Da hørte han plud-
selig ude fra Floden en Stemme; 
og opdagede nu Posten derude i 
Vandet. Manden stod i Vand til 
midt paft Brystet, og holdt sit Ge-
vær og Patrontneee op over Ho-
vedet for nt beskytte disse Ting 
mod Vandet. 

Kun paa Kaptajnens udtrykke-
lige Befaling korn 'Soldaten i rand, 
og forklarede, at lien ikke havde 
turdet forl ' 

• 

legtst, da Vandet 
begynd 	.,,eaptejnen sørge- 
de st 	. e

-ae denne Skildvagt, 
der ha r n.trnet den yderste GI-ren-
ea af menneskelig Lydighed, blev 
afløst og kom i Kvarter. 

Christiansborg. 
Det Sted, hvor vor Rigalla; over 

sin Gerning, har ofte haft rn feen. 
trædende Plads i vor nister-ie. 

gier byggede Danmarks stimen,  
Mand i Middelalderen, Absalon, sin 
Borg til Beskyttelse for den op-
blomstrende By, Købmandehavn er!, 
som en god Udfaldspost mod Ven-
derne. Udgravningerne har givet 
os gode Oplysninger om dette Byg-
ningsværk, selv om vi man lade 
det staa hen, om den meget om-
talte Absalons Brønd virkelig har 
været der fra den allerførste Tid. 
Pan Valdemar Atterdags Tid blev 
denne Borg ødelagt af Hansestne 
dernes Firende; men et nyt Slot rej-
ste sig paa samme Sted, og efter at 
København under Kristopher af 
linjens var bleven den stadige Re-
sidens, blev det Landets vigtigste. 
Det var uden for Københavns Slot, 
at Frederik den 3., siddende spas 
et Skifoler som en Tribune den-
gang kaldtes, modtog hyletingen 
som .Arvekonge paa sine egne og 
Efterkommeres Vegne.,„. 

Slottet., som der ofte var bygget 
om paa og bygget til pate ønskede 
man nu i Enevoldstiden afløst nf 
et bekvemmere og mere moderne, 
og Frederiksberg- og Fredensborg.  
SI ts Bygherre, Frederik den 4. gav 
det en saadan Ombygning, at det 
egentlig blev et helt andet. Mele 
alligevel lod Christian den G' (let 
nedrive og byggede paa dets Plads 
et nyt, der fik Navnet Christians-
borg. Det nedrevne Slot fandt-han 
og hans Dronning Sophie Magdale-
ne trods dets Anseelighed, ikke 
smukt nok, og der næredes Frygt 
for, at Fundamenterne ikke kunde 
bære de svære Mure. At opføre det 
nye Slot kostede umandelige Sum-
mer, hvad der allerede fremgear af, 
at der byggedes derpaa i den stør-
ste Del af Christian den G's Rege-
ringstid. Det undrer os, at en saa 
samvittighedsfuld og from Konge 
kunde anvende Landets Penge til 
en slig Pragtbygning; men det var 
Tidens Betragtningsmunde, at den 
enevældige Konge masete veers 
omgivet af stor Pragt, og at det 
var godt, at der blev sat noget i 
Gang, der rigtig kunde bringe Pen-
gene i Cirkulation. Omtrent en 
Menneskealder senere brugte den 
store Frederik den 2' nf Preeeeee 
en streng økonomisk Regent, e' 
Anrs Skatteindtægter til at byge, 
Slottet Sanssouci, og Nationaløko 
nornerne roste det. — For (seriel 
kæmpes der jo °gene nutildagr, for 
den Mening, at det skal være hel 
digt at der udfoldes Luksus. 

Pan dette Slot .trandte under 
Kiertere Glans, Struense en vover 
Danse, siger Chr. Richardt i aVori 
Lande, og her standsede hans Med-
standere ham rem hans thine rig 
fik lian fængslet. 

189-1 brændte dette første Chri 
ilinnsborg, en Brand der kogleri( 
70 Mennesker Livet, sikkert el 
Vidnesbyrd om danrlig Ledelse ho' 
Datidens Brandvæsen. Da næste 
Aar en Ildebrand lagde 	af Kø- 
benhavn i Aske, skaffede mange 
fattige Mennesker sig Husly ved 
at sine sig ned i Ruinerne af Slot-
tet, som først en Snes Aar efter 
blev genopførte. 'Til dette andet 
Christiansborg knytter sig Erin-
dringen om en af de største Dage 
Vor Historie, idet det var her, Fre-
derik den 7', den 21. Marts 1848 
medtog J'et store 'fog paa 10,000 af 
det daværende Københavns 130,000 
Indbyggere, og lovede Folket at gi-
ve en fri Forfatning. 

3. Oktober 1884 blev ogsna dette 
Christiansborg et Offer for Luer-
ne, der dog denne Gang ikke kræ-
vede mere end to Menneskeliv; og 
en Snes Aar efter tog man fat paa 
Genopførelsen, altsag efter et lig-
nende Tidsrum, som forrige Gang. 
Paa dette tredie Christiansborg bor 
Folets lovgivende Mænd ,og den 
dømmende Magt, Højesteret; pen 
en Maade, der er langt anseeligere, 
end Tilfældet var før; medens Kon-
gen til stadigt Ophold har fore-
trukket at blive boende pas det 
hyggelige, mere stille beliggende 
Amalienborg. 

C. T. lauiddahls 

Flot klaret. 
Læreren ved Eksamen: Kan De 

sige mig, hvormange øer, der fin-
des i det indiske Ocenn, og hvad 
hedder de. 

Kandidaten: I det indiske Ocean 
findes mange Øer, og jeg hedder 
Jensen. 

Yaa Sri 
gennem Suropa. 

Sems fortaller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
—o— 

Vi eaar op gennem Belliezonae 
stejle Gader. Bag Byen ligger de 
gamle alvorlige Fæstninger. Dalen 
enrevres ind, bliver mørk og skum-
mel, og Ticilirefloden raser nede i 
Dalbunden, saa der hvitvler Fraarie 
ef Skum mellem nedfaldne Klippe-
stykker. Bag os ligger Maggiore-
søens lyselena Flade, indrammet al 
frodige Bjergskraanineer og al Sy-
dens Farvepragt under straalencle 
Sol. Foran os ligger en Labyrint 
re mægtige Stenkolosser, hist og her 
hrternmet af mørke Granskove, græs-
klædte Alme eller stejle, nøgne Fjeld-
sider og Toppe, der glimter af Sne. 

Vejen følger Dalen mod Nord 
over St. Gothard ; del er vistnok en 
af de ældste Landeveje, der forbin-
der Nord- og Mellemevropa med 
det gamle Romerrige, anlagt af Ro-
merne selv. Herfra har Legionernes 
sejrrige Hære marscheret op i Gal-
lien, underlagt sig Provinser, spredt 
Kultur og Oplysning; herfra er de 
atter vendt tilbage, enten for at af-
sætte eller hylde en ny Kejser -
eller skarpt forfulgt af Teutoner og 
Vandaler. Folkevandringens snævre 

-og • ufarbare • Stier er efterlinenden 
krudt bredere og Blodet er forlrenest 
vasket al deM. Strømmen er heller 
ikke saa stærk som før, thi moderne 
Teknik har skabt andre Veje. Jern-
baneskinnerne klamrer sig nu til 
Bjergskraaningerne, føres over Broer, 
gennem Tunneler, og Eksprestoget 
rasler forbi os med 50-60 km Ferl. 

— Se Toget, Bubbi, raabte jeg. 
Se, hvor det bruser frem under den 
stejle Klipperand, forsvinder f en 
Spiral i Bjerget og kommer frem 
et Stykke ovenover. Det ser hals-
brækkende ud. — Og der kommer 
et Tog i den modsatte Retning -
et fejl Sporskifte, et nedstyrtel Klip-
pestykke — og deebratier ind i hel-
tinden eller vælter ned over Afsat-
sen, knuses, tilintetgøres i et eneste 

Kaos. 
,,Man tænker ikke paa del, naar 

man kører deroppe, det gaar saa 
hurtigt", alger Bubbi. "Indtrykkene 
skifter saa brat. — El lille Gisp, 
og det er ovre. Jeg har selv kørt 
der med Fader — den Gang jeg 
skulde anbringes i del italienske In-
stitut. Det er en lang Historie, som 
jeg helst vilde gemme hos mig selv, 
men da du har hjulpet mig og væ-
ret mig en god Kammerat, sen tror 
jeg det er rigtigst, at jeg fortæller 
dig den. 

— Jeg har altid været salt vild 
og oplagt til Drengestreger. Moder 
var svagelig og kunde ikke taale 
saa meget Halløj. Jeg var derfor 
mest sammen med Naboens Drenge. 
Naar vi lavede el eller andel galt, 
tik jeg Skylden og _Skændene, og 
Moder kaldte mig grædende for den 
„gale Bubbi". En Dag rejste min 
Fader med mig til Svens, ['vor jeg 
blev anbragt I et institut, for at Irere 

„gode Manerer"; men jeg kunde ikke 
finde mig i de tvungne Forhold, og 
Længslen efter min Moder blev eau 
stærk, at jeg rendte derfra og las 
Dage etter var jeg altet-  hjemme. — 
Jeg lovede at Inde Drengestregerne 

fare og søgte at være noget mere 
Tor min . syge Moder. I Længden 
kunde jeg dog ikke holde del ud 
i de sulte Stuer, jeg sneg mig ud 
til Legekammeraterne og var vild 

og kaad. En Dag kom Fader hjem, 
meget alvorlig. Mit Tøj blev pak-
ket og vi rejste atter ud sammen, 
denne Gang til Italien. 

„Her betænker du dig nok, Inden 
du løber bort. Der er en lang Vej 
hjem, og i Bjergene er vilde Dyr  

ng Røvere!' 
Det var met Faders sidste Cid 

ved Afskeden, og de Ord gjorde 
et stærkt Indtryk pia mig- 

imidlertid kunde jeg ikke fordrage 
mine Kammerater, der gjorde Nar 
ad min Bondedialekt. .1.1e følte mig 
ene og ulyektlig, skrev eg tryelede 

om at komme hjem ; — men mine 
Breve blev brudt, læst og brændt 
af den streenge Priorinde, og jeg 

marine efter [Metal skrive lange 
Breve hjem om, „hvor godt' jeg 
havde det ! Fe Dag fik jee far en 

mindre Forseelse Arrest oppe pas 
Loftet. I et Skab fandt jeg denne 
Dragt, der vist har været benyttet 
ved en Dilettantkomedie. Jeg mo-

rede mig med at tage den pas, og 
de den passede lagde jeg Planer om 
al flygte derfra. Nede ved Floden 
klædte jeg mig om og prøvede pas 

al linde tilbage; men mine fan Penge 
slap hurtig op, og jeg var dygtig 
træt, sulten og ulykkelig, de du 
fandt mig og sna broderlig log dig 
af mig.' 

Jeg søgte at se streng ud. 
— Bubbi, du har hanret dig me 

gel forkert ad, sagde jeg strængt. 
Dine Forældre vil jo kun dit Bed-
ste. Alle maa vi lære og dygtig-
gøre os, og kan dine Forældre ikke 
opdrage dig er del rimelig( al de 
sender dig pas et Institut. Boriset 
fra den Skræk og Uro, sum du har 
bibragt dine Forældre og dem, 'ler 
havde Ansvaret tor dig, ved saale-
des at „forsvinde", gaar du jo til-
sidst hen og bliver en ren ,Land-
stryger". Jeg vil nødig viere i dit 
Sted, naar du kommer hjem I 

Bubbi saa angergiven ud og brast 
i Grand. 

Jeg tør ikke parrings mig Ansva-
ret at have dig med længere. Der 
rigtigste var vel om du straks tager 
med Toget hjem ; men vi har i den 
sidste Tid haft saa mange Ekstra-
udgifter, at jeg tvivler om al der er 
Penge nok til Billetten. — Men et 
Brev maa vi skrive. 

Sal satte vi os ned og fik ved 
forenede Anstriengelser nedskrevet 
følgende : 

Kære Forældre! 
Jeg er pas Vejen hjem. Kunde 

ikke holde det ud et Længsel cirer 
Moder. Veer ikke vred mei eders 

Bubbi. 
VI stak Brevkortet i Postkassen i 

en tille Ry og skyndte os for at nas 
Mulle :tiden Atten. Det var en vild 
romantisk Egn med stærke Stignip.  
ger. Til Tider kunde vi øjne Bane-
linjen tre Steder over hinanden, Idet 
den i Spiraler var sprængt Ind t 
Bjerget. Saa murede vi et snervett 
Bjeigpes, der i Formen mindede 
om Rindkieveskearel i Ktempefornrat 
- Delen udvider sig atter og vi 
skimtede en lille By under el mæg-
tigt Bjerg. Del er Airole og det 
berømte St. Golhard, hvor Banen 
er sp,rengt Igennem til Gelschenen. 

Det begyndte at skumre, da vi 
narrede Byen, fandt en Gæstgiver-
g.lard og spiste til Atten. 0“rrnatle 
der kunde vi dog ikke, men de vi-
!ile ns over til et andel Hotel. -- 
Ogsna der og rum el tredje vat der 
fuldt besat. Det var begyndt at 
støvregne, saa det saa ikke hygge-
ligt tid for os. Pia Vej til Jernba-
nestationen, hvor vi vilde søge Ly 
eller løse Billet gennem Tunnelen, 
mødte vi 'en (iendarin, hvem jeg 
forkirrede min uheldige Stilling. - 

Ved en Lygtes Skin saa han mit 
Pas og bad mig følge med ril Po-
litistationen. Her var et Vagtlokale 
med en Del Senge eller rettere Di• 
vaner uden Tæpper, enten til Vag-
tene Bekvemlighed eller til rejsen-
des Afbenyttelse, niar Hotellerne 
var optaget. 

„Vil De sove her', spurgte han 
og tændte det elektriske Blus. 

Der var rent og prent, saa jeg 
var glad ved Tilbudet og lod under 
mange Taksigelsar et Lir/ulykke 
glide ned i hane Usand. 

,Der er Tæpper i Skabet', tilføj-
ede lian, ,,ng jeg lader Nøglen blive 
i Døren, saa Iran De gas, naar De 
har Lyst". 

Næppe var Gendarmen put før 
jeg gik ud at spejde efter Bubbi, 
der havde gjort sig "usynlig'. Han 
havde jo intet Pas. 

Lidt efter forraadte et Pift hans 
Nærhed, og han dukkede op ved 
Siden al.  mig. 

Husk 

ilotheni-Tourileon 
Søndag Aften Kl. 8 paa 
Hotel Allinge. 

Meget lange Udskudsbrædder 
ogsaa korte Længder, — ''.1" og I" tykke. sælges i større 

og mindre Partier meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbr. Aalborg Portland Cement 
i Sække er nylig kommen paa Lager. Særlig billig Pris ved 
Køb at 10 Sække og ekroyer. 

Nordiandts Handelshus. 

I kommende Uge venter vi Skib med 

Store Derbyshire Ovnkul. 
Dobbeltharpede do. Nøddekul. 

Knuste engelske Gaskoks 
som sælges til særlig billig Pris saalænge Skibet losser. 

Bestillinger udbedes .  

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti smuk og vægtig 

Seger Havre eller - 
gul Næsgaard-Havre 

købes til højeste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 
....■•••~~ 	  
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Nows) 
Uldtæpper. 

Ny Sending af Uldtæpper er hjemkommet til mange Priser, 

Særlig fremhæves : 

Meget svære graa Tæpper, 	Størr, 140 x 190 ..m, Pris 10,50, 

Lysdrap prima ekstra bløde Kval, 	125 x'.100 em, 	- 	10,25. 

Gode graa Bomuldstæpper 	135::190 cm. 	4,40 pr.iStk. 

Se vore Vinduer. 

magasin du mords 2ldsalg 
ved Victor !flanen Allinge. Mf. .5. 

CBORNA er bedst og billigst 

ostersob a et 	Gudstjeneste ogiltoder 
Søndag den 19. November 

Allinge Kirke Kl. 2 
Olsker Kirke Kl. 10. Skrin:. 9,30, 

Tein og &mcgns 
21ngdomsforening 

afholder Medlemsbal Sen-
dag den 19 ds. Kl. Pia  pas Chri-
stensens Sal i Allinge. 

3. 
Jagten aflyses f Kun Medk.miner har Adgang. 

j 	Nye Me 	,k,reer optages hos 
pas Murer Klausel.s. Vognmand Ja- ; Kjø'ter. 
cedisens, G-andals, 	resvangs, Sol- 

pas Grund el Pensionalers fuld- 
stændige Opløsning: 

Lamper, forsk. Størrelse og  Udførelse 
Spisestel kompl, til 12 Personer. 

Knive, Gafler, Skeer. 
Adak. Genstande i Porcelæn, Glas. 

Samt mange andre 
Husholdningsgenstande. 

Trælles Kr. 10 12 Fie. og Ira Kl. 6 Em. 
Kapten Hahn Allinge. 

Pellegaard Rutsker, TI Ruis 65. r  

Br or ede er til Salg lin 

Dornholm 
afholder sin aarlige 	en 
Ting pas Hajers Hotel, Orisdag den 
22. November Kl. 6. 

Dagsorden som sædvanlig. 

som bliver 4 Grise, Uger den 20. 

er hl Salg. 

Munkegaard pr. Allinge, 

Fffillesphle i RØ. 
Re Afholdsforening og Bles Kors 

afholder Foredrag i Brugsforenin-
gens Sal, Onsdag d, 22. November 
Kl. 7, hvor Pasror Eg k een og Re-
præsentant Westh taler. 

Alle indbydes. 

. Broderier. 
Paategnede Underliv fra 185. 

Natkjoler, Køkken • Haandkireder, 
Lommetørklæder, Lommelørkleede-
Mapper, Tasker in, ill. 

Emilie Madsen, Allinge, 

Et Parti forskellige originale 

gok. Tohakker op Cigaretter 
er hjemkommet og sælges meget 
billigt i Forhold III tidligere Pris. 
Exempelvis nævnes. Cheane (Prin-

te Albert) i Blikdaaser og Pakker. 
Før 2,25. 	Nu 0,59. 

Cigaretten Federal. 
Før 1,20. 	Nu 0,20 Pk. 

Største Udvalg— Billigste Priser 
Il. Lund, 

Cigarer. 
Største Udvalg al Cigarer i 1/2  Sr 

1/4  Kasser til alle Priser. 
Prøv en Kasse Cigarer 

med Bælte til 2,50. 
Gode danske Cigarer fra 10 øre, 

Alle kendte Mærker føres. 

ti. Lund. 

Friis liollsoll som Soplloprms1 
af Pastor V. Christensen. 

Pris 1,25. Indb. 2,50. 
Mange andre gode Bøger. 

Øvrige Varer henhørende til Papir-
lorreining anbefales. 

Bestillinger modtages gerne paa 
alle Asteta Julehreiter og Almanakker. 

Lund. 

Olsker 
Fredagen den 24. November el. A. 

afholdes Menighedsreadsvalg i Ol-
sker Forsamlingshus Ira Kl. 10 - 12 
Formd. og Ira Kl. 5 - 7 Eftm., saml 
i Tein Skole til samme Tid. 

Kandidatlister maa være indleve-
rede hl K. A. Mogensen, Rovang 
inden Lørdag den 18 Novbr, Kl. 8 
Alten. 

P. B. V. 
K. A. Mogensen. 

Taljes Sild i 81ykkovis 
Stor delical Fedesild. 
Rollemops i Stykkevis, 

Anchovis i las Vægt.. 
do. 	I Danser, 

Gaffelbidder, 
Benfri Sild, Røget Fedesild i Tomat 

Kogt fersk Laks i Høaser. 
Regiet Laks i Daaser. 

Billigste  Priser, 

J. B. Larsen. 

81114>11,9•4141114~91119 

rgiografen. 
Sendeg deu 19. Novbr. Kl. 7 1(s 

Aheo og Groolloopholloo. 
Forbryder- 

Kongens Hustru 
Spændende amerikansk Filmsroman 

I 5 Akter. 
I Hovedrollen 

Jewel Carmen. 

Jagten aflyses 
paa Simonsgaard. 

En Kakkelovn 
samt 10 Høns er III Salg. 

Charles Jensen, 
Sandvig. 

4 Ugers Grise 
er lit Salg den 23, ds. hos 

Niels Rasmussen. 
Tlf. Rutsker 86. 

Samme Sted ønskes en Fedeso 
til Købe. 

Udsalg i Bethel 
til Fordel for Hedningemissionen 

afholdes Tirsdag deir 28. November 
Kl. 2. 

Missionær roh. Andersen 
fra Indien taler Kl, 4 og Kl. 8. 

Gaver modtages med Tak si 

Brugsforeningen. 

Samtlige Vffilgere 
Allinge-Sandvig Menighedsraadskreds 

indbydes hl et Møde 

Lørdag 18 November Kl, 
530 i Allinge Menigheds.- 
hjem, hvor Muligheden af en Fæl-
leslisle til Menighederandet vil blive 
jeøvel. 

Valgbestyrelsen. 

91181148119901119111119 

afholdes 

Søndag den 26. November KI, 8 pr. 
paa Teatret 

for Medlemmer al Selskabelig For-
ening og Haannvrerkerforeningen. 

Der opføres: 

ffvo, som graver - - - 
Dreineirsit Begalel I I Akt. 

Yaslelaunsgildet. 
Sangspil i en Akt 

i bornholmsk Dialekl. 

Billetter n 1,50 (nummererede 2 
Kr.) fags i Allinge Boghandel. 

Generalprøve Torsdag d. 
23. Kl. 7, — hvortil Menientniernes 
Børn har Adgang tor 50 øre. 

Fersk Medister pølse og Sylte. 
Bedste Kvaliteter. 

Friske Varer hver Torsdag. 

Elayorsho Polsar op ibigiolsor 
Prima røgel Flæsk, fut Lever p,..iste j 

anbefales til billigste Daespris. 
Aln f3 
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vange, Solhøjs, Kirkebogsards, Ba k. 
kegnarcte, Brekkegaurds, Hakkevangs 
og Abildgaards Jorder. 

Tak 
for venlig Deltagelse ved vor kære 

Hustrus og Moders Begravelse. 

Familien H. Dam. 

Igle borobolmsk Oiholloiog. 
Ren udenlandsk Bihonning, 

225 øre med Glas. 

3.53."rsen. 

Dametasker. 
mønt Herre- og Da ineportemonreer, 
Visirmapper og Seddelbøger, all I 
prima Skind og Priserne meget bil-
lige. 

Sandvig Boghandel 
E. Abraharnsen, TI. 55. 

ri anbefaler 
vore Kunder at se vort store 

Lager al kulørte Kjoletøjer 

moderne Farver og Mønstre 

til meget billige Priser. 
Fløjl i flere Farver Ira 2,50. 

Noribodols flaodolshos. 
Tæl Vinduerne med 

Storm vaks, 
jaas hos 

J. A. Larsen, Allinge. 

Kogeærter 
letkogends gule Ærter. Ny Høst. 

Linser. 
Flækkeærier. Brune Bønner, anbefa-
les til billigste Priser. 

D. 2). 

Pr. dansk Flormel. 
Bedste amerikansk Flormel, 

Sigtemel. 
anbefales til trenserne Priser, 

J. B. Larsen. 

Skotøj modtages 
til Reparation. — Gode Materialer. 

— Billige Priser. — 
H. Truelsen, Nørregade, Alling e 

0 verretsaagfore r 

Sofesen 5fofeed, Rønne 
St, Mortemiløztada 17. 

Inkassation, Ilekumentekrivniog m. m, 

Træffes I Hasle Onsdag Fortrin. 

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

Billeder indrammes. 

Sandvig Boghandel. 
E. Abralianisen, Til. 55, 

Vine, Rom, Cognac, 
Elcel;a god Portvin fra 250 Ø. Fi. 
Rigtig god Rødvin til 2,25-2,30-2,50 
Exira prima do. til 3,00 - 3,50 
Allerliueste Bordeaux og Bour-
gogne Rodvin 4,00 - 4,50 Ø. Fl. 
Extrefin Sherry til Madbrug 3,00 
Fin lagret Madaira 3 f.",0 4,50.5,50 
Ren liv i d °porto Sygevin 4,00.5,50 
Frit:leret Sauterne 	4,50-5,50 
God Rom pas hele og halve Ft. 

tn SIII88 Priser, 
Diverse Likører og'Calmic billigst. 
Ri gholdigt Lager I hel og halv Fl. 

fareir. 

Waldemar i rgensens 
97tanufafiturforretning ved 'favnen 

anbefaler nye fijemfiomne 2)arer: 

Et pænt og godt Udvalg i sorte og kulørte Kjoletøjer fra det 
billigste Udlej, deraf en god Kvalitet fra 2 Kr. og opefter. 

Tit Køaber og Frakker anbefales Plyda, Astrakan, Eskimo, 
Velour og flere forskellige Konfektionsstolfer til sidste billige Priser. 

Systue. Jeg _leverer fine hjemmesystle 1/lamekjoler fra 20 Kr. Kaa• 
bor og Frakker fra 25 Kr. 

Beatetolegaatoffer !ører jag I stolt Udvalg paa Grund af egen 

Kilb Stof og lad det sy pas min Systue, — det betaler sig i 
Længden. For godt Snit og god Pasning garanteres, da Jeg har dygtige 
Syersker, 588 proper Syning kun udføres. 

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

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

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

ligst og bedst hos mig, da vi selv fabrikerer saa meget soin 
Kulørte Golftrøjer og Veste med og uden Ærmer samt dan-

ske Lama-Sjaler i pænt Udvalg. Stort Lager af 'Uldtæpper, Hestedæk-
ken og Plaid fra 5,75. 

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

Lager al Plgefraliker. 
VI fører alt hvad der hører til en velseaorteret Manufakturhandel 

til de billigste Priser. Det har og skal altid være mit Formagi ved reel 
Behandling al vinde mine Kunders Tilfredshed. 

Jens Hansen. 

Tvistlærred 70 cm. 70 ore 
do. svær 80 cm. 100 - 

Sværtkipret 80 cm. 150 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge lloglrykkeri 
»amer, se dier! 

Ved Køb af Stof ill Kjoler og Overtøj i min Forretning 

kan De, om ønskes, lea det gratis liikbppet og passet. Ligeledes ved 
Keb at Tøj til Dyner og Dækketøj syes og sømmes det gratis. 

Waldemar Jørgensen. 

Ave* i Norilho'vllholms illelliild! 
Billigste Annonceprie. - L93SAM overalt paa Nordlandet 1  

BORNA smager delikat. 
ime~ 	 



BORNA er god 
 ! 
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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. 

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

Borllholms llovelahil Naroorille 

natathlree.a~tnte~"asar~seabønearreasleas~an~ 

I BORNA giver lækkArt Smørrfihrød. 
oi~~wmm~.tmmne...F..  

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

alls Ira Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere 
end denorske Efterligninger,  

sirbeicWq og 
Underbekleedning 

Alle Mennesker, 

Nordladets llaudeishos. 

Wal MF,  kZ1 
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Fineste dar -A;.. Fabrikat 

S6 K 	Prikkzr, 
ONE/MONMI.• 	  

som har set,;„hvorledaa 

Vi har Eneforhandling 
af det ægte - 

ZEPEll REFORM KIMETOJ 
Spar Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 

Nordlandets Handelshus. 

Jens Hansen. 

rod .5irbelddtej 
er det stær fleste til Yrisen! 

„• 

BORNA smager delikat. 

,reJ ,Irikotage 
køber De med størst Fordel hol os. da vi har det %tomts leger 4 
nys, kurante Varer til yderst bl'ljø Priser. 

Herretrojer fra 2.00. Muldne Dametrojer 1.50. 
Helu:dne Bornestriimper 90 Ore. 

9turbinnhett ittibekbit6.« 

• 
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Stir* Willi 31 
færdige kimIllillpr og Kideurer. 
De er altid sikker paa hos mig at bie de bedste Illsednirger 

Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, Motorjakker, Ilt-
&Jakker og Benklæder saml prima Kliedevarer I [krebs'/ind, 

Serges og andre kulerts Knmgarner lin billigste Priser, 
Storme Udvalg I DrengekleednInger oR Stortrøjer. 
Bestillinger paa Kledninger modtages, syes efter Mind I Label at 

10 Dage, og garanteres for god Pasning og godt Arbejde. 
Vf farer alt i Metermaal, ligeira Silicele1 til Homuldslerred, og lit 

billigste Priser, 
Stort Udvalg I Hatte, Aner, Seler, Slips — samt all til 

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

Xanun. 

• • • • • 

.41‘G.Mik 

Dame- og Børneovertøj 
i største Udvalg. 

For Vinteren er nu hjemkommet de sidste Ny-
heder al saavel moderne kulørte Eskimo- og Velour-
frakker tn-ed og uden Skindbesætning som Plyseli-
kaaber, Kostumer, Ulstre, sorte Klædes- o2 Eskimo-
kaaber, Børnefrakker i alle Størrelser, flere Farver 

og Faconer, og Udvalget er nil, saa stort, at ethvert 
ønskeligt Prislag kan findes. 

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

Magasin du Nord, Allinge 
ved Victor Plancic. 

• 

• 

• 
• 

• 4,• • 	• 
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Yterdigsyede gfa6itter 
kuber De altid med størst Fordel hos'os, da vi har et stort 
Lager af ganske nye Varer til yderst billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

ø 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

e 

• 

Aforismer. 
›Erferingerr, er arte 

kun en Samling For,inmnie, 

• 
At Folk ansker at være aandri-

ge, erfarer man 'e"-terre oftere, 
end at de er det. 

• 
Ofte ved vi løst At ri har væ-

ret i Lykkens Land. — neer vi ik- 
ke længere ur der. 

Sandheden er 	nogen 	Lakmen 
bruger dens Klædebon. 

• 
Foraar eg Ungdom vilde ikke 

være Fan vidunderlige, hvis de ik-
ke sne hurtigt rar 

Der findes Folk. sem med den 
steretr Punktlighed altid kommer 

et. 

Hvor vid'ir,ierligt. et kunne 
Klemme 	ei..v 	ii.,6r rædsels- 
fuldt, at ve- 	2'k 

Et Ben. 
En af de tidligere Prreeidenter i 

Mexiko, Sante Anna, mistede en-
gang i en Fægtning sit ene Ben; 
hans begejstrede Tilhængere be-
gravede under stor Højtidelighed 
Benet pen en Kirkegaard. Nogen 
Tid efter korn Præsidenten i Linne-
de og blev jaget bort. Man gravede 
da Benet op igen,sirehte det gen-
lært Byens Gader og gravede det 
til Slut ned under en Galge. 

Nogle Arm senere blev Sante An-
na kaldt tilbage til Mexiko, fur at 
redde Landet mod Nordamerikaner-
nes Angreb; da han nu spurgte et-
ter sit Ben, blev dette gravet op 
igen fra Galgestedet, blev balsame-
ret og under alle mulige militære 
Æresbevisninger ført til Kirke-
gaarden, hvor der af en Præst blev 
lyst Velsignelse over det omtumle-
de Ben, der havde været - et talen-
de Vidnesbyrd om Folkegunstens 
Ornskiftelighed. 

Besynderlig dAravskrift. 
Paa Kirkegaarden i Pennsey i 

England findes følgende ejendom-
melige Gravskrift: »Her hviler de 
jordiske Rester af Lady O'Lonney; 
Barnebarn af den bekendte Burke 
med Tilnavnet »den ophøjedes. 
Hun var venlig, intelligent og dybt 
religiøs; hun malede ogsaa Akvarel- 

- ler og sendte flere Billeder paa 
Udstilling, Hun var Kusine til den 
elskværdige Lady dones; og saa-
danne tilhøre Himmelen.< 

Nysgerrighed. 
aHvornear nar De i Sinde at be-

tale, hvad DL,  eliyider,e spurgte en 
Vært en af sine daglige Gæster, 
der benyttede Kreditten lovlig 
stærkt. 

»Det undrer mig,< svarede Gæ-
sten, »at De i Deres høje Alder af 
60 Aar endnu kan være sen nys-
gerrig.« 

Beenligende. 

Manden:. »Har du nu alligevel 
købt d:n Net tit 45 Kr.; den til 30 
Kr. ver jo.mg2et smukere.« 

Rmgni »Det skal du ikke være 
ked af, jeg  har ogsaa købt den til 
10--Kee 

Reskeden. 

Ung Frøken: gldiir Nattergalen, 
hvor den syng( r srnukt.c 

Løjtnant: rAzt, ja; jeg er nu for-
vænt med Sang, jeg synger selve, 

Lempelig 1;'orbereilelen. 

Gæsten: »De vil nok 'leve min 
Regning parat til i Morgen tidlig; 
jeg skal med forste Tng,‘ 

Værten: ispen skal være parat, 
selv om jeg skal arbejde hele Nat-
ten pen at skrive den.< 

Mellem Jægere. 

A,: >Jeg ser ikke Skovrideren 
Dag, er han syg.< 

B,: >Ikke netop syg; men han 
var Vidne i Retten i Gear, og der 
mestte han i en halv Time tnt& 
Sandhed; og det her angrebet horn 
temmelig rligekt.< 

Ildepek fileret. 

Hans: »Ved du heo3 Pleer, naar 
jeg er ormti 	nu, n 	..Hdre 
altid spise alene til Middag.< 


