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.Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl. 

eg fortandes gennem P0.11'1'451E81 dier ved 
rory Bud I Allinge. Sondrig, Olsker, R12:- 
✓iv; ke  og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har døn største Udbredelse I Nordre Nerier: 
bitre, last i ethvert Hjem og  egner sig  der-
op bedst III Avertering. 
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ord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Bekendknenttser af enhver Arl 
sauøom Køb, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
• dgaar hue fredag  kan bestilles paa all, 
Postkontorer saml paa Blade* Kontor og  
koster t kr. hairaarlig. 

efito6er. 
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Oktober, 'du dygtige Maler, 
vel har du Paletten helt fuld 
af Bronce og Hobber og Guld; 
men Luften dit Aandepust svaler, 
saa Hunstuzerket løsnes og daler 
og bliver til farveløst Muld. 

. 
Johan Grove. 

Ohrmageriel paa Borilliolifi, 

Bornholmerulve med Dekorationer 

— Blomster, Englehoveder ci, 1. — i 
Bondestil, oftest I mørkegrønt og 

rødt, undertiden ogsaa i hvidt og 

Guld. Disse Ure var meget udbredte; 
I paa Bornholm ejede næsten hver 

Familie sin „Klokke", og Stueuhret 

var en obligatorisk Bestande! at et 

Brudeudstyr. Uhrene var desuden 

et indbringende Udførselsprodukt ; 
de var velkendte ogsaa udenfor ø-

en, ja Regeringen støttede endog 

Industrien, dels ved Pengebidrag, 
dels ved al sende faguddannede 

Uhrmagere fra København for at 
vejlede de bornholmske Uhrmagere 
i den teoretiske Side af Haandvær-
Ir et. 

I el af det bornholmske Uhrmage-

ri's bedste Aar, 1806, udførtes der 
fra Rønne Uhre torover 14,000 Rigs-
daler. Der var omkring Air 1800 

ca. 30 Uhrmagere i Byen, der den 
Gang havde ca. 2000 Indbyggere. 

Ved Midten af del 19. Aarhund-

rede døde Haandværket lidt efter 
lidt hen. Uhrene blev simplere, 
den smukt forarbejdede Metalskive 
forsvandt og .Klokke•husets Udfø-

relse blev tarveligere. Sidst I forrige 

Aarhundrede var Uhrindustrien helt 

standset. 

Men indtil nu har det bornholmske 
Uhrmageri bevaret sit Ry — mange 

af de gamle Slagklokker gaar endnu 
deri Dag i Dag saa støt og paa-

'ideligt, som da de blev lavet. 

Og for kort Tid siden har der 

vist sig Tegn paa, at det gamle 

Haandværk vil leve op paa ny. Fa-
brikant Jens V. Anker i Hasle har 

taget Initiativet til at sætte Frem-

stillingen al Bornholmere igang i-

gen, og det har vist sig, at Efter-

spørgslen er saa stor, at det kniber 

med at tilfredstille den. 

De nye Uhre er smukt udførte, 

og der er anvendt en Del Messing 
til Skiven, ligesom Kassen er nyde-

ligt udstyret. 
I den Tid, hvor Haandværket har 

saa smaa Kaar soni i vor, maa el 

saa smukt Forsøg paa at genoplive 
en gammel Industri hilses med Til-

fredshed. Bornholmerurene fortjener 

videre Udbredelse — ikke som „An-

tikvitet" eller blot Prydmøbler -

men først og fremmest paa Grund 
af deres Nøjagtighed og Præcision. 

Bornholmer. 

Sullileslioll og flypose. 
Af Rudolf Busche, Berlin. 

—o— 

alle Mennesker sig ikke lige godt 
til al være hypnotiske .Medier'. 

Ved Forsøg er det pasvist, at Per50- 

tror under 	Aar lettest lader sig 

hypnotisere. Hyppigt træffer man 

den Anskuelse, at kun villiesvage 

Mennesker eller aandelige Under-
maalere kan hypnotiseres. Dette 

passer absolut ikke ; tværtimod -

det omvendte er Tilfældet, thi Idio-
ter og ganske smaa Børn kan ikke 
hypnotiseres. 

Metoderne Hypnotisørerne anven-
der er meget forskellige. Nogle bil-

der Mediet ind, at del er træt og 
maa sove, andre ser blot pari Me-

diet en vis Tid, eller lader det stirre 

intensivt pan en glinsende Genstand 
et sankeldt flypnoskop. Resultatet 
bliver i elle Tilfælde det samme 

neer Experimentet overhovedet lyk-
kes; Mediet bliver træl, lukker øj-
nene og sover ind. Men denne Søvn 
er al anden Karakter end den sæd-
vanlige. Mediet er nemlig her I en 
Slags sjælelig Forbindelse:med Hyp-
notisøren, hvilket kaldes „Rapport". 

Under l-lypaosen kan der optræde 
Suggestioner, som sætter os i den 
største Forbavselse, I. Eks. den kala-

leptlske Slivnen af enkelte Lemmer 
eller af hele Kroppen. Hypnotisøren 
erklærer til Mediet, at det ikke kan 

sænke eller krumme den opadstrakte 
Arm. Stivlieden indtræder uafvigelig. 

Ja hele Kroppen kan blive saa stiv, 
at vedkommende kan ligge udstrakt 

hvilende med Hovedet paa en og 

Hælene paa en anden Stol, og saa-
ledes danne ligesom en .Bro'. Man 

kan endog stille sig op paa denne 

.levende Bro' uden at den bryder 

sammen. Dette Forsøg bliver ofte 

fremvist, ['viltrel man dog hellere 

skulde lade være med, da Mediet 

herved let kan komme til Skade. 

Del er ogsaa muligt al suggerere 

Mediet saaledes, at en Del af Lege-
met, f. Eks. den højre Arm bliver 

ufølsom overfor Smerte. Man kan 

med en Naal stikke i denne Arm 

uden at Forsøgspersonen har en 

eneste Smertefornemmelse. Dette 

Fænomen er benyttet ved Foreta-

gelsen af Operationer uden bedø-

vende Midler. 

Da Hosten, Nysen og lignende 

Refleksvirkninger kan fremkaldes 

ved Suggestion under Hypnose, lig-

ger del Spørgsmael nær, om disse 
Sygdoinstegn ogsaa kan helbredes 

paa samme Mande? Ved Forsøg vil 
der sikkert opnaas gode Resultater. 

Yderst komisk virker nogle andre 
Forsøg paa Tilskuerne. 

En ung Pige faer en Saks eller 

en Blyant I Haanden og der bliver 
sagt til hende, at det er el lille 

Barn. Med rørende Omhu vugger 
hun Genstanden i sine Arme; hun 

har fuldstændig antaget Suggestio-
nen. 

Bliver der sagt til Mediet at det er 
en Hund, saa lægger det sig paa 

,alle fire' og gøer. Siger Hypnoti-
søren til Mediet al del fryser, sari 
skutter det sig, samler Klæderne tæt 

om sig og begynder manke oven-

ikøbet al hoste eller nyse, ganske  

som under en Forkølelse. 

Lige derefter kan Mediet sugge-

res til at befinde sig I en varm Som-

mer med 30 Grader i Skyggen ; saa 

hurtig kan altsaa Suggestionerne 
skifte. 

Bliver der givet Mediet en Kar-
toffel og siges der, at del er el Æble, 

saa spiser del Kartoflen med stør-
ste Velbehag, og skærer endvidere 
Ansigter naar Æblet angives at være 

meget surt. 
Ja Suggestionens Virkning paa 

Mediet gear endnu langt videre, deri 
kan holde sig længe etter Opvaag-

ningen naar Hypnotisøren ønsker 

det. 
Saaledes kan Hypnotisøren mider 

Forsøget befale Mediet at udføre en 
Handling nogle Uger senere, f. Eks. 

at skrive el Brev til en hans ube-
kendt Person, gas hen til el frem-
med Menneskes Bolig og hilse God-

Aften eller lignende. 

Nu dukker straks følgende Spørgs-
maal op: ,Kim der muligvis under 

Paavirkning af den eltervlrkende -
den saakaldte Posthypnose — øves 
en Forbrydelse? I Avisen læser man 

ofte derom, navnlig tindes vel nok 

i amerikanske Blade frygtelige Hi-
storier om Mord og Selvmord be-
gaaede under disse Omstændighe-

der. I de fleste Tilfælde er det vel 
nærmest for at vække Sensation, og 

Bemærkningerne vil næppe kunne 
staa for en nærmere Undersøgelse. 

I Wien indtraf fornylig en _Skin-
forbrydelse' paa Posthypnotisk 

Grundlag. En ung Pige havde af-
skudt en med Papirskugler ladet 

Pistol mod en Professor. Denne Hi-

storie skulde være et Reklametrick 

og er forøvrigt ogsaa fordrejet af 

Avisen. 

I Virkeligheden er de Lærde ikke 

ganske enige om Spørgsmaalet, hvor-

vidt en Forbrydelse er mulig under 

Hypnose, eller paa Grund at den. 

Det kan jo iagttages ved mange 

Forsøg, at Mediet øver Kritik over-

for Suggestionen idet mange kun 

modvilligt udfører del befalede, og 

andre direkte afslaar det. Mange 

Sagkyndige tror, al Mediet ikke un-

der Hypnose udfører nogen Hand-
ling, som det vilde lade være med 

i vaagen Tilstand, altsaa en Hand-

ling, som maaske vilde plette dets 

Ære—eller Skamfølelse. Andre me-

ner derimod, al Forbrydelser er mu-

lige under visse Forudsætninger. 

Jeg personlig vover ikke at be-
nægte Rigtigheden af denne sidste 

Opfattelse. 
Derpaa opstaar et nyt Spergsmaal: 

.Er Suggestionen skadeligt for Me-

diet'? Herpaa mener jeg at kunne 
svare følgende: Den der ikke me-

get Indganende, og under sagkyn-
dig Ledelse, har beskæftiget sig 

med denne Ting, rime absolut holde 
Fingrene derfra ; lian kan nemlig 
udrette betydelig Skade. Den viden-
skabeligt uddannede Hypnotisør 
derimod har i sin Magt, gennem 

rigtig Anvendelse at Hypnosen, ikke 
blot at forhindre Skadegørelse, men  

kan endog helbrede visse sygelige 
Tilstande. Nu til Dags gøres der I 

vid Udstrækning Brug deraf. Smile-
des ved jeg f. Eks. at en Kollega 
har fjernet en generende Talefejl 
hos en Dame gennem Suggestion 

I lypnose. 
Saaledes kan altsaa ogsaa her en 

Kraft anvendes til lidendeMenneskers 
Bedste --- en Kraft som i en Forbry• 

dens Haand maaske kan foraaraage 

stor Skade. Betydningsfuld er her-

ved endvidere den Omstændighed, 
at Mediet efter dets Opvaagning in-

gen Erindring har om hvad der er 
forefaldet under Hypnosen. Dog er 
Erindring ikke fuldstændig forsvun-

den; den lever endnu 1 Underbo-
vlstlieden. Det er altsaa muligt un-

der en senere Hypnose atter at frem-

kalde den, saa at Mediet kan blive 
klar over, hvad der er foregaaet 
'ned det under den første Hyp-

nose. 
En Mærkværdighed man jeg til 

Slut nævne. I Tyskland er det for-

budt oflentlig at foretage Experimen-
ter at nævnte Art. 

Begrebet Offentlighed er maget 
elastisk, Saaledes har det været mu-
ligt at straffe den nævnte Herre, der 

helbredede Damen, pas Grund af 
et af ham holdt videnskabeligt Fo-

redrag ledsaget at praktiske Forsøg. 

Men aligevel kan man i enhver 

Bydel af Berlin se offentlige Hyp-

nose-Forestillinger paa Forlystelses-

steder af værste Art. 
Og det Fremførelser, hvor Viden-

skaben absolut ikke kommer til 
Orde, men hvor det kun gaar ud 

paa Sensation, og hvor ofte de mest 

raa Experimenter foretages. Penge 
kan der ganske vist tjenes derved, 

thi Publikum er der altid nok al. 

Mangen en Tilskuer ryster ganske 

vist paa Hovedet og siger : Det er 

Svindel, det tror jeg ikke paa! 

Saadan vil ogsaa mangen en Læ-
ser af disse Linier sige. Derved er 

intet at gøre. Men skulde Læseren 
kunne ønske at stille nogle Spørgs-

maal angaaende det behandlede 

Emne, saa er jeg rede til, efter riet. 
ge Evne, at besvare dem. 

Rudolf Busche, Berlin. 

egto6erskov. 
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Jeg vandrer langt, 
langt ind i Skovens øde 

og dog saa rige Farveharmoni 
vel vidende, at alle disse røde 
og gule Blades Livsløb el forbi. 

De faldt saa blødt og tyst 
I stille Synken, 

som Nattens Mørke sænker sig 
om alt. 

Slet ingen Klagen, 
ingen fattig Klynken. 

Alt saa selvfølgeligt og lydigt faldt. 

Hver slynget Sti, 
hvorover Solen !Isted 

sin gyldne Glane, er vaad, 
som efter Regn. 

Jeg træder som I Brøde .  
Blad, der bristed', 

og ser mig fattig paa de døde Tegn. 

Et Haandværk, der lever op igen. 
—o— 

En Bornholmer skriver i »Aarhus 
Amtstidende": 

Ordet Bornholmere kan 	foruden 
Indvaanere paa Bornholm — betyde 

tre Ting: Bornholmske Stueuhre og 

røgede Sild og Tilhængere af den 
.Mellerianske• Sekt. At disse tre er 

Uhrene de ældste, hvad Oprindelse 
angaar. 

Del bornholmske Uhrmageri, der 
er blevet saa fordelagtigt bekendt, 

stammer fra Aar 1750 og skylder 

en Tilfældighed sin Oprindelse. 

Nævnte Aar strandede der ved Rønne 

nogle engelske Skibe, i hvis Last 
bl. a. befandt sig en Del Stueuhre, 

der blev bjerget i Land. Imidlertid 

var Uhrene blevet noget medtagne 

at Sovende( og skulde derfor efter-
ses og renses ; til delte Arbejde 

udsaa man bl. a. nogle Rokkedrej-

, ene som de mest sagkyndige. El 

.Par al disse Folk benyttede Lejlig-

heden til at sætte sig nøjere ind i 
Uhrenes Bygning og tage Modeller 

al dem; disse tørste simple Model-
ler var af Træ, men inden længe lær 

te Bornholmerne sig til at bruge 
Metal til Uhrmageriet, og allerede 
i 1756, da den berømte Arkitekt og 
topografiske Forfatter Laurids de 
Thure udgav sin Bornholms-Beskri-

velse, kunde han meddele, at de 

bornholmske Urmagere kunde frem-

bringe „de skønneste accurateste 
Stue-Uhre et Jern, Staal og Messing 

af det allerfineste og netteste Slags'. 

De Uhre man labrikerede paa 

Bornholm, var saa godt som ude-
lukkende Stueuhre, — ottedages 
„Slagklokker• med Metalskiver og 
det velkendte og ofte smukt ud-

skeerne ,Klokkehus'. Bornholms 

Museum i Rønne ejer flere smukke 

De i tørste Del af denne Afhand-

ling beskrevne og antydede Tildra-

gelser handler om .  Virkningen af 

Suggestioner paa Personer i vaagen 

Tilstand; man taler derfor om „Vaa-

gensuggestioner'. 
Endnu mere gaadefuld synes os 

de sjælelige Foreteelser i Hypnosen. 
Hypnosen er en søvnlignende Til-

. stand, der kan fremkaldes hos de 

fleste Mennesker. Ganske vist egner 



Se v synes jeg et Blad pas 
Livets Grene, 

der maaske falder snart, 
hvem ved, hvornaar ? 

Deri døde Ro ger Sjælen 
vin og ene. 

Jeg er i Slægt med alt, 
hvad der forgag. 

Hvem ved om Vaaren atter 
ser mig træde 

Barneglæde disse Stiers Spor ? 
Jeg ved det ej. Men nytter 

det al græde? 
Nej! lugen Klage ! Endnu Livet gror. 

Og derfor, medens alting der herude, 
jeg vandrer fremad, 

gear mig atter glad ! 
Jeg er en Spire, 

Vaaren skal bebude 
fornyet Vækst, Ret til at vorde Blad 

R. L, Emborg. 

9aade fra Yfavet. 

Amerikanske Blade minder i Følge 

,Jyllpst." om en gammel Gande fra 

Havel hvis Løsning endnu aldrig er 

fundet : 
Det amerikanske Bakskib „Marie 

Colette" afsejlede i Anret 1872 fra 
Europa og blev tre Mnaneder efter 

fundet i Nærheden af Azorerne al 
et andet Skib. Da „Marie Colette" 

ikke besvarede Signaler og da der 

ikke var noget levende Væsen at se 
paa Dækket salte Kaptejnen en Band 

i Vandet og sendte et Par -Mand 
over for at undersøge Skibet. Det 

var roligt Vejr, og Søen havde i 
mere end et halvt Døgn været spejl-

blankt saa man var klar over, at der 

ikke kunde være Tale om nogen 
helt almindelig Begivenhed. Skibet 

var fuldstændigt ubeskadiget, og alle 
Sejl var sat. 

Om Bord saa alt ud, som om 

Mandskabet for et Øjeblik siden 

havde forladt Fartøjet. Bordet i Ka-
hytten var dækket, og der var varm 

Kaffe i Kaffekanden. _ 1 Kaptejnens 

Kones Kahyt stod en Symaskine, 
hiirilken der var anbragt noget Sytøj 

og paa Gulvet laa der forskelligt 

Legetøj, som Kaptejnens lille Søn 

lige syntes at have leget med. I 

Mandskabs-Kahytten 	havde 	fire 
Mænd været ved at spille Kort og 

Kortene laa endnu paa Bordet for-
an de spillendes Pladser. Der var 

kort sagt intet som helst om Bord 
der tydede paa, at der havde fundet 

nogen Kamp Sted eller at der var 
sket en Ulykke. 

Man har aldrig senere set noget 

til de 14 Mennesker der havde væ-

ret om Bord. Barken blev ført i Havn 
og atter taget i Tjeneste; men seks 
Aar senere forsvandt den med Mand 

og Mus og siden har ingen set den. 

Sandvig. 
Onsdag d. 19. ds. Etterm. Ki. 3. 

begynder Bortsalget i Sandvig Mis-
sionshus. 

Sognepræsten taler. 
Gaver modtages med Tak. 

Alle er velkomne. 

En yngre Karl 
søges til isle November paa 

Mellegaard i Re 

En yngre Pige 
kan faa .Plads Isle November pas 

Ituilegaard i Klemensker. 

Jagten aflyses 
paa undertegnedes Jorder i Rutsker. 

Hans Lind, Dalshøj, 
Olsen,KIrkedal. Jørgensen, Smedeg. 

Den jagtberettigede. 

Tæt Vinduerne 
med 

Stormvoks. 
Fans hos 

J. B, Larsen, 

Hjertelig Tak 
for udvist Opm• rksomhed ved min 
Datters Konfirmation, 

Alvin Møller. Olsker. 

Fo r al udvist Opmærksomhed 
ved min Konfirmation bringes her-
ved min hjerteligste Tak. 

Sigfred Berthelsen 

Xicedesko. 
Nye hjemhomne prima 'ske Klas-

ses Klædesko fra Danmarks bedste 
Fabrik haves pas Lager og sælges 
uhørt billig. 

Priserne kolossalt nedsat. 

Træskomager L. Larsen. 

dut 9risfald 
paa ,Matte. 

Thora Petersens 
Mode-Furretning. 

Mejeriet idijorggurd il 
Torsdag d. 20. Oldbr. Kl. 3'A., af-
holdes Licitation over Mælke — og 
Smørkørsel for Aaret 1922 samt 
Bortakkordering al Mejeriets Mælke-
affald. 

Beskrivelse over Mælkeruterne og 
Konditioner er fremlagt pan Meje-
riet. 

Bestyrelsen. 

Jagten aflyses 
paa Maegaard i Rutsker. 

En flink Karl 
og en Malkefodermester søges til 
1. November paa 

Maegaard i Re, 
Tlf. Rø 1. 

Roer optages 
paa Akkord. 

Aage Mogensen, 
Klemensker, 

Henvendelse lit Tlf Ruts 75. 

'tvem der skal? 
have Træskostøvler nu til Elteraaret 
bedes venligst i Deres egen per-
sonlige Interesse komme og se mit 
uhyre store Lager af alle Slags 
nye hjemkomne Træskostøvler til 
Landmænd, Søfolk og Fiskere. -
Priserne er meget nedsalte nu. 

Nogle Par udsælges under Dags- 
pris. 	

Træskomager L. Larsen, 

9eldvcerk 
syes og omsyes: 

Thora Pedersens Modeforretning, 

Jagten aflyses 
pari Hullegaard i Klemensker. 

Agurker og Asier. 
Restpartiet sælges til 25 øre pr. 

Halvkilo. 

Xallelyst, 
M. Kr. Kofod. 

Tlf. 6 og 47. 

En stor god Ko, der nylig har 
kælvet, er til Salg eller Bytte med 
en mindre. 

A. Pedersen, Rutsker. 
(ovenfor Teglkaos), 

Rammelister 
i Guld og Mahogni anbefales i stort 
Udvalg. 

Harald Petersen. 

Formiddagspige 
kan las Plads hos 

Bager Holm, 
Allinge. 

Den bedst,  

S'agiftere 
sælges billigt i 

Nordlaedels lindeishus 
Xlipfisfi. 
Fineste afnakke! Bildals 

er hjemkommen. 
Prisen er billig. 

J. B. Larsen. 

Kakkelovne 
og 

Komfurer 
ere hjemkomne til nye, billige Pr:. 
ser. 

Firkantede Magasinovne med Ko-
geindretning fra 140 Kr. 

Do. med Varmeetage stor Størrelse 
fra 183 Kr. 

Salonovne, manierede Ovne, 
runde Magasinovne, anno Ovne til 
Soveværelser og Petioleurnsovne li-
geledes betydelig nedsalte. 

Disse Priser vil sandsynligvis ikke 
komme længere ned i Vinter. 

Rør og Risle, Sten, Ler og KIL 
sælges altid billigst hos 

P. C. Holm. 
4•••••••••• • • 
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altid bedst hos 	411 
J. B. LARSEN] 	1111 

Itly Personers Bil 
og en 8-7 Personers BiI 

udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Kødboller. 
• Prisen betydeligt nedsat. 

J. B. Larsen. 

111111•91118•111~1111111119: • • 

Allinge Biograf, 
Søndag d. 16. Oktober Kl. 8 

Hemme lig hrliglimi. 
eller 

En Prinsesses Roman 
fem Akter. 

• INNININMINDINIMM: 
Billig KAFFE. 
Garanteret ren Kalle sælges til 

125 øre K. 14 Kdo. 
Prøv den og De vil finde den ud-

mærket til Prisen. 
Endvidere fører jeg som sædvan-

lig mine extrafine Kvaliteter, 

Javablandet Frokost Katte. 
og fineste Java Kaffe til billigste 
Priser. 

I. B. Larsen, 

Vi sælger en dansk, helulden 

Damestrømpe 
for 2 Kr. 85 øre, 

Nordlaudets ilamielshus. 
En yngre Karl. 

Iran Ina Plads til 1. Novbr. hos 
Hans Hansen ved Maredam 

Klemensker. 

Gode 

Spisekartofler. 
er til Salg. 	10 Kr. pr. Tønde. 

Munkegaard. • 
Allinge 128, 

Gode 
Spisekartofler. 

a. 5 Øie Pd. er til Stilg. 
V. Sørensen Borre. 

Tlf, Sandvig 32. 

Yin .Wroma, frisk og dejlig Smag 
har den nye Kvalitet 

•,25. 	•x.  
Js.) : 	fl ..;CJ: J1.1 	JO, JA„.r..4 

fra Bornholms Margarinefahrik i Rønne. 
Pris 130 Øre Halvkilo. 

Særdales fint og ledigt Flannel sdlles! 
Priserne er nu meget lavere og med stor Rabat ved Ko!) a ; he l e  

og halve Sække. 
Vi tager gerne sunde, gode Sædvarer 1 Bytte for Mel, 

Nordlandets Handelshus. 

store harpede Derbyshire 
OVNKUL. 

sælges a 5,50 øre pr. Hektoliter og alle tidligere Bestillinger og Ekspe-
ditioner fra sidste Ladning noteres id samme Pris pr. Kontant, 

Knuste og harpede London Beckton Koks 
sælges a 4 Kr. pr. Hektoliter pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags Foderkorn til Hønsene 
sælges til nedsatte og billige Dagspriser. Grove danske Hvedeklid sæl-
ges n 10 Kr. for 40 kg, Stor Maia. Smaa Male. Henre-
altaner. 

91orbinnhet 4inubet00. 

En ny Sending Arbejdstøj 
er lige hjemkommen, Kvaliteterne er extra gode og Priserne meget billige, 

Prima Blichsskinds Benklæder Kr. 7,35 
Ekstra prima do, 	 do. 	— 10,00 

— Molskinds 	do. 
— Hvergarns 	do. 	

--13,75 
— 14,00 

	

Meget svære Jernbanefløjls do. 	— 17,00 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Sendinger, nye Priser paa 

Jagtgeværer, Salonbøseer 
og øvrige Jagtartikler. 

Husk at medbringe Købekort. 

Nordlandets Handelshus. 

filas, 96reellæn, .Sisenkram, 
alle Slags, 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

3 nye Decimalvægte 
sælges lit halv Pris 

Nordlandets Handelshus. 

NORS 
Færdige Kjoler i Uld og Silke 

gasin du Nords Systuer. ligesom Uldstoffet er ;11 Magasin du 

er kommen paa Lager i mange Farver og Størrelser. 
Kjolerne er i fikse moderne Faconer og syet paa Ma-

Nords eget Fabrikat. 
Uldne Kjoler 55 Kr. 
Silkekjoler 65 Kr. 

Magasin du Nord, Allinge. 
ved Victor Planck.  



Frugt safter 
ere nedsatte.  

J. 11. Larsen. 

Priserne er nedsatte 
Pas 

Kogechocolade 
Spisechocolader 
Fyldte Chocolader 
Konfekt, Bolscher 
Kiks eg Bisquit 

.7. L. Larsen, Allinge. 

Sukkerpriserne 
nedsatte 

Jeg anbefaler 
[mø Detnernra Sokker 
flugtet 'lefl. 
Hugget Krystal Mene 
»attak Poclierenkkor 
Ima Topmelis. Flor Nell. 

Altid billigste Dagspris. 

13. torest 

Jagten 
er !trængt forbudt pus Bleatiort 

De jagtberettigede. 

Fagten 
aflyses paa Risegaard, H. [(joller, 
E. Hansen Holm, .Dalsminde og 
Jensen, Risenlunds Jorder I Olsker. 

En Medhjælper 
eller en Forkarl og en anden Karl 

kan tf! første November faa Plads 

pas store Hallegaard I Olsker. 

Honningglas. 
3,25 øre pr. Dusin. 

Et Parti udmærket 

THE  
„Sumatra Plco" 

sælges for klin 2,50 pr. V, kg. 

illioge kibli og Produktforrotoiog 
■■••■•■ 

Et Parti stærkt, rillet 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Forraad haves for 

31/, Kr pr ni. 

Nordlandets ilaildelshos, 
.10~ 

Nye Rosiner 
tre hjemkomne. Prisen billig, 

J. B. Larsen. 

Gode Slagtekreaturer 
købes. - Første Klasses Kød kan 
fæas hver ege. Bestillinger modta-
ges 

V. Sørensen, 
Virkelyst, Klemens.  

Tlf. s. M. 

Kgh deres Kidossko hos os. 
Vi fører en stærk Sko, lavettal 

MthIerkliede, og Prisen er 'meget 
rimelig. 

Noriborlols fladoishos, 
MONUMENTER. 

Stort Udvalg af Monumenter 
sorte, polerede og rede haves pas 
Lager. 

Itorrelyngena ørsinlevonrilc. 

Tlf. Sandvig 32. 

Sardiner. 
Alm. Dasser SO og 1;5 øre Dansen 
Norske Sardiner I 011e og Tomat 

nedsal Pris. 

Prima Krone Hummer I 	Ds., 
nedsal Pris. 

Prima Rejer I hele og halve Ds: 

Gaffelbidder i Tomat, 
meget delikate. 

Henkogt. Laks 
I Dasser, nedsat Prls. 

J. B. Larsen. 
verkaalærell"~ele"ere" 

j
eger De en Pige, en Karl 
olier en Dreng, eller triang-

ler De en Svend eller Lam.. 
Ung en Fodermester aller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere I Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses af sus godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

siffileiseselka~eft asPeaseeisee 

Prima amerikansk Flormel 
til nedsat Pris 

J. B. Larsen 
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3€vor Ger man avertere ? 

øsely følgelig i „Nord6orn-

fiolms 2lge6lad". .717an spa-

rer ja mange [Penge ved Run 

at avertere i et Stad. 

 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

?Muge goloniat S: $ratinftforretiting 
esomerealiell. 

Alle Slags 

Værlitøl 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

911liatge golunial Probuttforretuing 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

»uge nolintial= og 43robuftforretninfi. 
J 

 

.41kG 
NOR'D 

3 Dusin kulørte uldne Bluser 
udsælges for 6 - 7 - 8 - I2 - 15 Kr. 

5 Dusin kulørte Flonelsbluser udsælges a Kr. 5,60 
2 Dusin hvide, kulørte og sorte Silkebluser 

udsælges tor 10 - 12 - 15 Kr. pr. Stk, 
Et Parti kulørte Nederdele udsælges for 6-7-10.12-15 Kr. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plauck, 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

Utugt Stnlottini & 4;rolsortforrettling 

.4JkNGDikstilt 
Nor(9 

Efteraars-Nyheder 
i sorte og kulørte Klædes- og Æskimofrakker, melerede Frak-
ker, sorte og marine Sergeskostumer, glatte og pressede Plys-
kaaber er paa Lager i stort Udvalg og sælges til smaa Priser. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plauck. 

Store Derhyshire Ovnkul 
samt Nøddekul ventes direkte fra England om faa Dage. 
Bestillinger modtages gerne. Prisen nedsat. 

Prima knuste engelske Koks sælges meget billigt. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vore 93 anuldsvarer 
er absolut de billigde! 

 

Bomuldslærred, enkelt 	78 Øre nn. 
do, 	meget svært- 100 — 
do. 	 svært kipret 150 — 

Et Parti godt sigte Bomuldstøj a 120 pr. ru 

Nordlandets Handelshus. 

16-18 aars Dreng 
til al passe Køir søges til I. No-
vember pas 

Vrevergaard, 

1 a 2 Hopper, 
, og 14 Aar, samt Kartofler 

er ril Salg pari Kildesgaard i Rø. 

En yngre Fodermester. 
kali Lea Plads til I November paa 

Smedegaard i R. 
Tlf. Guobjem.32 

Brun Sæbe. 
!læel! 11C(15.1. 

Grøn Sæbe. 
Posen nedsat. 

Ægte Peifektionsseebe 
SunKditsmbe. 

Klingiy Marseljesæbe. 
— Salmiak Terpentinsæbe 

Luirdsledls Vaskepulver. 
Lagermanus 	do. 
Lessive 	 do. 

Salmiakspiritus, Blegvand 
Lagermanus Skurepulver anbefales. 

tørlen. 

Dansk Rochelort 
Dansk Emenlhaler 
Fuldfed Claude 
50 pCt. Gauda 
Myseost. 

Mild prima til billigste Dagspris. 

50 pst, Gammelost 
anbefales til 2 Kr. pr. Halvkilo — 
er fed og delikat og anbefales som 
et Stykke Ost med Smag. 

g3. .£CItten, 
Telefon Allinge 12. 

Klumeuskur Skolsjstorrelnifig 
udsælger godt Skotøj til billige 

Priser. 

Rldesløvler, Plovstøvler, Træsko-
støvler, Triebundsstøvler haves altid 
paa Lager. 
Reparationer udføres solidt og godt. 

Første Klasses Materiel, 
Særlig billig pr. Kontant. 

A. Munch, 

Jagten aflyses 
pas Emil Mogensens og Laurits 
Pihls Jorder i Klemensker samt paa 
Andr. Munchs Jorder I Olsker. 

Skat De ud al kure? 
anbefales min. Fordvogn. 

Prisen nedsat. 

Avlsbrnger Lund, 
Ttf. 77. 	 Allinge. 

EI uoll Meouesliu 
til at passe Kreaturer kan faa Plads 
straks eller 1. November paa 

Nordre Kirkebognard, Olsker. 

Overretssagfører 
.'Bojesen Nofoed, Rønne  

19 t, Morteumgado 17. 

inkassation, nokumentskrivaing m. m, 
Træffes f Hasle Onsdag Formd. 

Jagten aflyses 
Vestergaard', Enesgaard og Høje-
gaard. 

Til Syltningen 
anbefaler vl os med 

Topmelis, stødt Melis 
Vanille i store Stænger 

Sylte pulver, 
Salisylpulver m. m 

91«inge Rofoitint,  og 
robliftforretiiiiiø. 

Undervisning 
i Sprog (Tysk, Svensk, Engelsk, 
Fransk, Latinsk) og i Matheniatik. 

Kaptain Hahn, 
Allinge. 

Ost 



Rønne-Allings inrnhana:N 

Køreplan 

Søgnedage. 

Fra Rønne 	 245 
Nyker 	 BLIK 

• Klemenker 	82n 
• Ro 	84.s 
• Humledal 
- Tein 

Allinge 
- Sandvig 

906 
919 
925 

Fra  

Bestyrelsen. 

Sande ig—st.un. 
Sandvig 	lus  

Allinge 	1136 
Tein 	1149 
Ro 	 1207 
Humledal 
Klemensker 1230 grs 
Nyker 	1245 
Roane 	110 

9.i 

Son- og Helligdage .  
Bønne—Sandvig 

1235 750 
1253  Bigis 
107 8R 
12.5 gle 

jao 834 
l is 95"4" 

gib 

Fra Rønne 	845 

- Nyker 	903 
Klemensker 919 
Rø 	 933 

- Humledal 
- Tein 	949 
- Allinge 	959 

- Sandvig 1003 

PiniudIvIg—Rsenn• 

Fra Sandvig 	1035 600 935 
• Allinge 	1043 eirg 9Z1 
- Tein 	 103e 617 !In 
- R91 	 1007 6,i2 10t.i7 
- !tumlede! 
- Klemensker 	1125 659 '1025 

- Nyker 	113e Tnt 10:V 
- Rønne 	1135 71 IBIS 

Olsker SOF Sygekasse, 
Knntingerilet tor Oldnber Kvartal 

for Sygekasser] og InvalideforelkrIn. 
gen modtage?' af Kredetormrendene 
Ira den 17. Oktober og samtidig ud-
leveres der nye Vedtægter der kos. 
ler 1 Kr, pr. Stk. 

Man skal gøre opmærksom pas 
§15 iLægeoverenskomsten, der lyder 
smiledes: ,Ved Sygebesøg og Rej-
ser, der rekvireres etter Kl. 4 Etterrnd. 
og ønskes aflagt samme Dag, samt 
for Konsultation udenfor den fast-
satte Konsultationstid, hvor del ikke 
drejer sig om friske Ulykkestilfælde 
eller lignende, bortfalder Rabatten'. 

I § 6 er indsat følgende Bestem. 
melse: „Kræves Lægehjælp ydet paa 
Søn-;og Helligdage eller mellem Kl. 
6 Aften og Kl. 8 Morgen, kan Hjul-
pen kun faas paa Kassens Regning, 
naar der for hver enkelt Gang La• 
gen benyttes, er udstedt Sygeseddel 
fra et Medlem af Bestyrelsen. Over-
trædes denne Bestemmelse maa Med-
lemmet selv betale Lægen. 

Bestemmelsen gælder dog Ikke 
ved Ulykkestilfælde og pludseligt 
opstaaet Sygdomstilfælde; i saadanne 
Tilfælde maa Sygeseddel dog frem-
skaffes saa snart ske kan. Sygesed-
len betales ved Modtagelsen med 
2 Kr. tor hver Gang Lægen hentes 
og med ge  mseed is  . K. r. for hver Gang Læ- 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

?Muge gotottial: og 
$robuttforretnittg. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læner* i By og 

as Land opmærksom paa, at enhver kan 
Pas optaget Artikler og Indlæg om Emner 

af almen !nieres'. i ,Nord-Bornholms 
Ugeblade. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 

holdt i en sømmelig Form 
og indenfor 

rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen —opgiver 
Navn og Adresae. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Nteddelelaer om sa-

danne Tin og Forhold, som egner s
a
ig 

til Behandling ing i Bladet, Spalter. 
Dette galder bande Byen og Landet, 

og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

.Filetender. 
.e. 	Xlemenslier. 

Telelon n. 13. 

ftit 
aR 

810 

Børnenes Ru6rifi. 
Selv om du ikke læser meget I 

Aviserne, saa har du dog hørt om 
de store lsbjrege, sum oppe Ira Nord-
polen sejler ned mod de sydligere 

Egne, som en frygtelig Fare for 
Skibsfarten. 

Den store Titanic Katastrofe, hvor 
en mægtig Ailanterhers-Damper gik 

til Bunds med Hundreder at Men-

nesker efter el Sammenstød med el 

Isbjærg, har du maaske hørt omtale 

og der sker jo undertiden lignende 

Ulykker — heldigvis at mindre Om-
fang, 

Pas det Billede, du ser her, er 
Skibet sunket ved et Sammenstød, 
og Mandskabet eller en Det af det, 

har reddet sig op paa selve Isbjer-
get. Det skete ved Nattetid og i 

Taage, hvor selv en aarvaagen Ud-

kigsmand ikke kan se den store, 

hvidlige (skoles, før del er for sent 
at varsko. Heldigvis blev Nedflaget 

obseneret næste Dag af et forbi-
sejlende Skib, der reddede de skib• 

brudne fra den visse Død. 

Men er Isbjærget Sømandens 

Fjende, saa er deri blanke Isflade 

alle raske Drenges Ven, og trods det, 	de bliver let velstaaende Folk. 

al der endnu er nogen Tid til Skej- 	Men for Isen vil vl ikke glemme 

terne skal spændes par, saa vil jeg Sneen, som giver os den prægtige 

dog allerede I Dag komme lidt ind 	Ski- og Slædesport. De Drenge, 

pen Vintersporten. 	 som ejer en fin Slæde vil maaske 

Pari deri Skøjtedam, hvor I løber 	smile ed de Modeller, jeg her viser, 

III Vinter, kan I allerede nu ned- 	men lor den Dreng, der man lave 

ranene en Pæl. Den num godt gaa sin Slæde, og det maa mange raske 

el godt Stykke ned i Bunden. Naar Drenge, kan jeg give dem nogle 

saa Frosten kommer, og Isen dæk- nyttige Vink. 

ker Vandel, da vil Pælen star urok- 	Denne Slæde er lavet af en Tom- 

kelig fast, en lang Planke med et 	destav, hvorpaa der er anbragt et 

Hul i og et stærkt Spiger er all, 	Sæde: deri egner sig til korte Bak- 
hvad der skal. til for at lave den 	ker med fast Sne, og., kræver natur- 
herligste Iskarrusel. I Planken kan ligvis en Del øvelse. Den er egent-
fastgøres Reb, som Passgererne kan lig kun for større Drenge, som har 

holde i. 10 Øre for en Tur paa 50 Lyst til at lave Narrestreger pas 
Omgange. — Ja, de Karruselejeie, Sneen. 

• 

Den øverste Slæde er lavet af fire 

Tøndestave. Forpartiet er drejeligt. 

hvilket I høj Grad letter Styringen. 

Den nederste Slæde har foran an-

bragt noget, der ligner en Træskøjte, 

og er en tredje Mede, som tjener 

til al styre Slæden, Fødderne hviler 
pen den lille Tværstok og ved al 

presse Meden til højre eller venstre 

kan Slæden styres efter Behag. 

Denne Slyremnade er baade sik-
ker og gad, og jeg maa sige, at jeg 

anser alle andre Slyfeeleaderr,  hvad 
enten de er beregnet for Slang el-
ler Fødder, for at være farlige — 

ikke al tale om at Fodtøjet meget 
let ødelægges. 

Ved Hjælp af et Stykke Papir el-

ler Karton kan man lave et ret mor-

somt Puslespil. Øverst ser du et. 

Kors, som paa en Maade bestaar 

af tern Kvadrater. Hvorledes kan 
del med to Klip deles saa der al 
Stykkerne kan laves en Kvadrat. 

Ja, det kan du se at de to sorte Streger 
son] krydser Korset. Og til højre 

ser du Kvadratet som er dannet af-

Stykkerne. Nedenunder ser du en 

lignende Opgave. Del med to Klip 

en Figur, der bestaar af fem Kvad-
rater i tre Stykker, som lader sig 

sammensætte til en Kvadrat. De 

sorte Streger viser Klippelinjerne, 
til hejre ses den færdige Kvadrat. 

Ø 
lid 
6A 
71M 

721 

743 

Fineste dansk Fabrikat 
i is Kg Pakker. 

Nu er Prisiditiot endelig kommet. 
Hos mig Iran De købe en fin bias Cheviot Klædning fra 55 —75 Kr. 
Fine Serge's Klædninger til 100 Kr. En Del kulørte langt billigere. 

Fine stribede' linntga rum leenlillrndler 25 Kr. 
Kulørte Klædes+ Benhheder fra 12 ler. 
Regnfrakker, Stort røsjer, A. titoist ob 1 lja kker til 35 Kr. 

saml Arbejdstøj i største Udvalg ril billigste Priser. 
Prima Drenge Stortrøjer og MalroskIreduinger Ira 21 Kr. 
Jeg udsælger nogle Stk. grant og meleret Bakskind for 11,00 

pr. Meter — har kostet 25 Kr., og en Del ægte bine Cheviot for 14,00 
pr. Meter — har kostet 30 Kr. — Ligeledes nogle Stk. prima Kjole- og 
Nederdelsstoffer i mene Farver for 3,75 pr. ru., her kostet 6,75. 

Et pænt Udvalg i Sorgen, saavel til Kjoler og Dragter, som til 
Herreklædninger, Golfjakker og Jumpers, i voksne og Pigesterr. Ira 6,00. 

Største Lager af Trikotage i alle Brancer. Uldgarn fra 5,00 Td. 
Jeg er vel sorteret i alle Manufakturvarer til de allerbilligste Pil-

ser, og mit Forumet er og har øllid været : at betjene Kunderne ined re-
elle, gode Varer til den billigste Pris, 

Jens Hansen, Allinge. 

Magasin du Nords Udsalg 
har et meget stort Udvalg i nye hjemkomne Klædevarer til 

Habitter, Vinterfrakker, Damekostumer -6g Di,e-rigeroj 
til billigste Dagspriser.  

Magasin du Nords Udsalg, Allinge 
led Victor Planck. 

Isenkram. 
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbe-
fale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os. 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

›/?A~4Wk4tX 
9rirna Xolonialvarer 

Bedst og billigst flos 

(ittriny 

,Skoloiliul- (9,5 7roblifitrorre(llitig. 

»51itt)W-Vic+ FAS 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms Vegetabil Muring 
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. 

Avertér i Nordbornholms lød! 


