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Vaebenlabrikker og Kunstindustri,
pragtfulde Statuer for Dente og Garibaldi og Indbyggerantal e. 50,000.
Om Aftenen gik jeg videre I det
dejlige Vejr. Træer ;og Buske teg„Nord-Bornholms Ugeblad" nede fantastige Skygger i det pragthar den største Udbredelse I Nordre firma
fulde Maaneekin. Cikadernes Sang,
bliver las! I elhrem Illem og egner sig deren fjern Vognrummel, ellers alt stille.
°, bedst III Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad" Dagens travle Liv ebbede ud. Der
kom en Dreng gasende, jeg spurgte
* arrige? gerne Bekendtgørelser af enhver Ar!
eller den nærmeste Albergo. Han
toctscln Kai'. Snig, Forrningsnaddelelser,
Lykr. eller /tf Irsnin£tr, Auhtlorta, 11c.
førte mig til sin Faders Hus, og
„Nord-Bornholms Ugeblad" snart sad jeg bænket i Familiens
Kreds, spiste til Aften og fik anvist
adgaar hver Fry.iag, kan bestilles pos alle
Postkontorer samt pan Ale:dets Kontor og
Soverum. Næste Morgen blev jeg
kaster I Kr. hairandle,
budt ind til Frokost og overværede
Andagten i det meget religiøse og
gæstfri Hjem.
I det Fjerne trak en Udløber fra
Alperne en skarp, bølget Linie ned
mod den flade Posletle, jeg skimlede
Bag min Haves høje Tjørne
synker Solen stille ned,
Bergamo som smaa, hvide Prikker
maler 1 et aabent Hjørne
i Grønt, skarpere og større blev de
flernmegult et Solskinsbed,
i den klare Luft, det gamle Kastel,
Kirkens hvælvede Kuppel og flimstryger over Plænens lange
rende Sol pas hvide Tage. Men
Græs, der flimrer evigt vaadl,
luer, som om Havens Gange
tørst hen psa Eftermiddagen naaede
stod med gyldne Fodtrin traadt.
jeg den gamle, romantiske By, hvis
ældste Del endnu ligger uforandret
Gulddug rinder over Barken,
som for Aarhundreder siden med
som om Ild fra Abild ned,
barokke Mure og stejle, snævre Gaog bag Haven straaler Marken
som en Sø i Lervaglød,
der, Labyrinter omkring den gamle
Domkirke, hvis østerlandske Pragt
Ingen Stund saa rig jeg kender,
og kunstneriske Mosaikmønstre minsom naar Soli Høst gear ned,
der Beskueren om Sofrakirken eller
og den blege Himmel spænder
Grenadas berømte Kloster. Hvilket
over Jorden al sin Fred.
Virvar af antikke Søjler, udhuggede
Viggo Stuckenberg,
Figurer, Rosetter ele, alt i broget
Mangfoldighed og dog dannende el
harmonisk Hele.
Oppe fra de gamle Fæstningsmure
— kransel af Vinranker — har jet;
en vidunderlig Udsigt ned over det
nye Bergamo, der med brede Gader
Sems fortæller om sine
og grønne Parker i en Bue breder
Dagbogsoptegnelser og Minder.
sig om det grande Bergamos Fod.
(Kun tor Nordbornholms Ugeblad)
Langt ud over grønne Vin- og Majs—o—
marker eller psa de skovrige BjergNorditalien er Silkeormens og de skraaninger titter andre Byer frem,
hvide Morbærtræers Land, og Land- Kirker og gamle Borge. Øjet bliver
mandel; deler sin Kærlighed ligeligt aldrig træt af at se og nyde, følger
mellem Vinstokken og den graadige Horisornens Linie mod Syd og Vest.
lille Spinder, der fordrer den største Der skal den ligge, Kronen blandt
Plads og deri omhyggeligste Pleje Lombardiets mange Klenodiye der
i hans lille beskedne Hjem. Hele indeholder en af Verdens skønneste
Sommeren igerniem rnaa han og Juveler, Domkirken i Milano.
Familiens Medlemmer lodre de forJeg gjorde Indkøb til Aftensmaslugne Spindere, der er anbragt pas den og gik ved Solnedgang videre
Hylder i Storstuen, med Morbær- mod Vidello. Aftenen og de lyse
blade, og det er ikke Smaating, de Nætter er behageligst at vandre i,
sætter til Livs. Der skal mange thi om Dagen er det altfor varmt.
Blade til inden den lille Orm spin- Det er egentlig først i de sidete
der sig ind, nianee Træer mart yde Nattetimer at Trietheden melder sig
deres Løv. Langs Landevejene og og mart hele; Trang til Hvile. Men
pas Markerne siaar Træ ved Træ den Tid, den Sorg. Eli Vandrer
ilftøvti, der hentes daglig
gør sig ingen Bekymringer, han er
Bladr hjem I Kurve og Sække, og som Fuglen vant til at finde et Fridet er interessant gennem Vinduets sted og sover trygt — ogsaa under
Glas at se de smaa Gnaveres Appe- aaben Himmel, naar Vejret er godt.
tit. Er Ormen endelig mæt og bar Natten er lun og behagelig I Italien
spunden sig ind pas et af de mange i Sommermaanederne.
Stine eller visne Stængler, der er
Men naar Vejen slynger sig ud
anbragt langs Væggene, begynder og ind, naar der er Krydsning af
Indsamlingen al Pupperne og Af- Traadene, der forbinder By med By,
haspningen af de fine Triade. Dette og de fornødne Vejvisere mangler,
Arbejde overlades nu til de store da er det lidt vanskeligt at orienSpinderier, Fabrikkerne, hvoraf der tere sig ved Maanens usikre Lys,
findes adskillige, °gane i Breecia,
al finde den rigtige Tread.
Byen har timeviigi ogsaa store
Ved et saadant Sving al Vejen

„Nord-Bornhal mal Ugeblad

trekkes 1 ri Antal al mindst 17J0 ~pt.
• /osendes gennem Poshm.senal eller ved
vare Bod I Allinge. Snadvle, Olsker, Rat..
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standsede jeg nvilkaarligt og ledte
i Skyggen af nogle store Træer efter et Vejmærke. Under Arbejdet
hermed syntes jeg at skimte en
sammenkrøben Skikkelse ved Vejkanten.
„Bonne seda - hilste jeg, men fik
intet Svor.
Glk saa langsomt videre, grundende pas Problemet. Stod stille.
Hørte Jeg ikke en klagende Lyd
som fra et Menneske i Nød? — Maanens skarpe Lys kastede sære
Skygger fra Buske og Træer, glimtede hen over de stivnede Majsmarker. Der var noget uhyggeligt
ved denne stille, klagende Lyd, der
atter gentog sig.
Sart gik jeg langsomt tilbage, og
den sælsomme Lyd ophørte.
Der sad en ung Kmas•paa Grøftekanten. Jeg spurgte om han var
syg, men han svarede ikke, lod som
han ikke forstod mig. Jeg havde
vistnok blandet nogle tyske Gloser
i den Smule italiensk, jeg kunde,
thi pludselig spurgte Drengen om
jeg var Tysker. — Nej, jeg var fra
Danmark, men kunde tale Tysk.
Han fortalte nu, at han vilde tilbage til Tyskland, men ikke kunde
finde Vejen, var sulten og træt. Det kom stødvis og klagende.
Jeg fik Medlidenhed med ham og
pakkede min Mad ud. Medens vi
spiste sagde jeg, at jeg syntes han
var lovlig ung til en saadan Rejse,
men tænkte ikke videre over det.
Evenlyrlysten drev jo saa mange ud
I den unge Alder, særlig fra Savoyen
og Tirol. Jeg var jo selv pas Vandring og lortalte ham, al jeg havde
vandret Ira det lille Danmark gennem Tyskland, Frankrig, ballen og
Østrig, og nu var en Sviptur hernede tgen. Det var dejligt al rejse.
Lidt Modgang engang imellem forhøjer blot Nydelsen.
Han spiste med god Appetit og
hinkede med, saa godt han kunde.
Lidt etter flanede vi et Hus, hvor
der var Lys, bankede psa og fik
Husly. Da Konen saa, hvor medtaget min unge Rejsekammerat var,
kom hun ind med et !udyr Kalvehoved, Polerede (Majsbrød) og nogle
Pølser. Pølserne kunde vi dog ikke
sætte ril Livs,. men jeg stak degn de
i Lommen til næste Dag.
Min nye Rejsefælle var sky og
tilbageholderiele, lalle ikke uden først
at blive spurgt, og kun I Enstavelsesord; nien de store brune Øjne
kunde se saa hjælpeløst spra!geride
psa neg, Ansigtstrækkene var saa
fine og barnlige, at jeg følte min
egen Styrke og Kraft, følte ulig hærdet og slaaisat gennem Vandreaarene
— uendelig overlegen overfor denne
„Mors Dreng", der altfor tidlig var
fløjet fra Reden. Jeg lalle, at jeg
burde være noget tor ham, en Slags
Vejleder og Beskytter, føre den forvildede Unge hjem til sin Mor.
Med delle Forsæt 'vaagnede Jeg
næste Morgen, vækkede Knøsen og
spændte_ Rygsækken fast. Sao lakkede vi for Gæstfriheden og vandrede ud ad den støvede Landevej.
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Da Jeg forleden Dag kom ned Imin
SILO Jeg en ældre Rotte aldrig
og studere Magistratens Bekendtgørelse om Giftudlægning, — med et haanligt Grin I Knurkræene; de don sart
mig, skyndte den sig at paatage sig
en til Lejligheden passende alvorlig
Mine og Indledede med høflig Porekemmenhed Konversationen:
>Jeg antager, at vi som Gentlemen
kan mødes og udveksle Meninger, Inden den almindelige Forfølgelse mod
os.i Morgen 1C1.. 3 træder I Kraft. og
.{I'Åeree.e Husejere begynder at udlæg
tre Oirteni«
ran en diskret Heade, for ikke at
fornærme den ældre Herre, ridtene jer
min Forbavselse over, hvor gdd Flesked
den vidste om Situationen.
sAab, De berøver Ikke rit bruge sno
mange Omsvøb; sig De kun lige ud,
at De mener, vi flotter er for dumme
til at foratna ret meget; men ser De,
der er. som mellem hl ennesker, ogsaa
blandt OR mange «kloge Rotters; og vi
har jo haft god Tid til at forberede
os, Inden vore Fjender endelig blev
enige indbyrdes: ene det er for Resten ikke, fordi vor "Taktik har været
rart pan Baggrund af almindelig
Bette-Enighed, VI her haft flere Folkeforsnmlinger, ja enclogsaa halt Rigsdagen indkaldt; der var l'orslag fremme om helt at forlede Byen, ja sanger
om at emigrere*, naa det var nu mest
: flotter, der «skede det, unge
de ene,
ansvarsløse Fyre uden Familie; men
dn Besindighecien vandt Overtaget, gik
de [ordres Forslag alligevel igennem.
Vor Taktik har været at Bamle Formad sammen I god Tid, nias vi kan
komme legnnern Sulteperioden og
Gift I/ dIregningen uden at risikere na-

Gnu&

get.<
Jeg tillod nag her at indvende; esa.
meit min kære Herre, selv om De ogBalt slipper over denne 'rid saa kan
det dog ikke være Dem ubekendt, at
for Fremtiden vil alle Skarnbøtter valm
sikkert tillukkede, Intet v11 mere taft
Lov at flyde omkring af Mndreater og
lign, en nImindelig Omhu og Renlighed vil herske overalt, — kort sagt.
de vil Odde trods al Taktik.«
Den gamle Bette sad lidt og ean Ironisk port mig, før den maliciøst, udbrød: «Tror Do selv part det? — Nej,
Ikke hvis De skel være ganske ærlig
— lad os tales ved, naar Jeg efter at
have mæsket mig hele Vinteren, til
Feen/aet tager Dna Landet for at rekreere mig — hvis De da tf! den Tid
er levende -jeg skal telt, hytte Enig
tor'n Image'.[ — Og 1,1011 et flot Sving
med Halen, forsvandt don ned til Familien.

Ugespejlet.
Iddenriseg
I Tyskland vidner Rathenau Processen om, hvor vanskeligt det er
at komme de Alt-Tyske Sammenevrergelser til Live. Retten kan vel
nok fers de direkte implicerede ,
dømt; men Organisationerne, hvorfra de politiske Mord reelt ere udstenede lader sig næppe ramme.
Ilarken synker stadigt; den løbende Stategeeld er nu oppe pna 458
Milliarder Mark.
Pen Balkan er Forholdene ved at
udvikle sig i rolig Retning; Konferencen i Mudania forløber fredeligt med Indrømmelser frø begge
Sider for et opnas et antageligt
Kompromis; det skyldes hl. a. i
filrate Linie, at Krigspartiet i England er bleven overstemt ved Lord
Curzone kraftige Indlæg til Fordel for en anden og fredeligere Orientpolitik.
Tyrkerne faer antagelig Lov til
i Leaset af fare Dage administrativt
at besætte Thrakien, medens de ikke foreløbig maa besætte det militært, idet,de Allierede under Rømningen vil holde Landet besat for
at undgaa Sammenstød mellem
Grækerne og Tyrkerne.
Venitzelos, der har indset, et
han ikke kunde regne med Hjælp
frie. de Allierede har tilraidet, at
Grækerne frivilligt rømmer Tierekien; dermed er Grækenlands Stormageedømme foreløbig skrinlagt
og Landet mister de værdifulde
- frugtbare Landstrækninger omkring Adrianopel, som de havde
saa gad Brug for.
Som Folge af Krigspartiets Nettedes! e England og den forfejlede
0 den tpolitik, kan det maniske ventes, at LloydGeorge trækker sig tilbage, som hans Efterfølger nævnes
Bonar Law.
Statsminister Branting i Sverige
er bleven udnævnt til Medlem af
Felkeforbendets Read.
Toldkrigen mellem Norge og Spani.n er nu endelig ophørt, og Nor;te kan atter emde Klipfisk dertil;
gren nem samtidig aftage et storro
Kontingent hede Vine derfra.

indearigq.
Ministeriet er bleven rekonstrueret.
Der er Tale om at sende en Landbrugskonsulent til Paris; eller i
alle Tilfælde udnævne en specil.
Konsulent for Illfersel til Frankrig., vanledes at Konsulenten forbliver hor i Landet.

Selvkritik.
Den Rejsende: Nuar vi har afsluttet
Forretningerne, giver Jeg en Fiasko
eori Vin.
Værten: Udmærket, men hvor skal
vl gen hen eg tage den?
Koldblodighed.
Tyven (til on Mand, der har grebet
1,1111 ana fersk Gerning): De kar vel
ikke give mig Adressen pari en dygtig
Forsyn rer?
Moderne.
Fotografen (der skal Tptagraftre
- eyforjoverie• 'Ven og hans Kæreste):
rid, at
Jeg syner det ser
r kitler red hver sin Ende af Bordet.
Vennen: Jo. jeg skat sige dig, hvil
vl bærer Forlovelsen, kan vl bare klippe Billedet reldt• over, mis har vi boa.
ge Glæde at Jet alligøvel,

Indtryk fra Orienten.
Blidt skvulpende pløjer Dam•
poren det Ægæiske Havs dybbias
leelger, og drømmende har jeg ladet de græske Per passere forbi.
En kold Gysen vækker mig. en
isnende Vind blæser mig i Møde,
jeg stirrer rundt om, for at opdage Aarsagen.
eDardannellerivee. —
En Englænder, der paa hele Rejsen ikke har været til at drive op
at sin Liggestol, starar nu ved min
Side og har udtalt dette ene Ord
med en maden Betydning, at det
straks etaer mig klart, at han har
været med der. — Efterhaanden
som vi kommer nærmere, hæver de rødbrune Klipper sig
over Vandet, og jeg kan skelne Enkeltheder. Englænderen bliver pludselig meddelsom, det er,
som tvinges han til her at riabenbare sine ellers skjulte og tillukkede Følelser. Han maa gennemleve det igen, disse frygtelige Timer, og tvinger mig til at gennemleve det med ham, til at forstaa den Kraftudfoldelse og
Energi, der var nødvendig, og
som endda ikke var tilstrækkelig.
>Der, ja, der ved det hvide, var
det, vi først satte os fast — det
var en drøj Tid.«
De rødbrune, afsvedne og med
Tornekrat dækkede golde Klipper
hæver sig stejlt op af Havet, der.
af Strøm og Vind piskes til et
trendende Skum. Frastødende og
uendelig barskt ser der ud, en
ugæstfri Kyst, der stedse er udsat for Naturens hæsligste Luner.
Til Tider, som nu, stormende isnende kold, og til Tider et brændende Feberhue —men altid omgivet af Storanens eller Strømmens voldsomme Bølgeslag.
Tæt inde ved Kysten ligger et
Par Dampere, som Englænderne
sænkede der for at danne en Bølgebryder; de taler det tavse
Sprog om Ødelæggelse og Vold;
ligesom virker mere paa mig end
det af Løbegrave gennemfurede
Land, jeg har set
De yderste Klipper hæver sig
til en ret betydelig Højde, derefter følger en nedadgaaendo
Skraaning, der igen fortsættes i
en brattere Stigning, ca. 220 Meter høj. De Allierede havde besat
de yderste Højdedrag og forsøgte
Gang paa Gang at løbe Storm
mod det højere liggende Plateau,
der var besat af Tyrkerne. Man skal have set Klipperne, følt
Stormen eller Heden, studeret de
ugunstige Terrainforhold og arbejdet sig op mod Strømmen her,
for at forstaa det kæmpemæssige
Arbejde, der her er præsteret af
den engelske Hær.
Med Krigen I Minde, er det næsten nforstaaeligt, at man nu saa
let passerer disse Kyster. — Det
er som en tung, jernbeslaaet Dør
er bleven aabnet til en trist, snæver Stengang. Nogle ensomme
Træer rokker frem og tilbage i
Stormen, og bringer mig til at
tænke paa Orientens Grædekoner. ee
Soleil bryder pludselig Igennem, belyser de fraadende Bølger, de røde og forvredne Klippesider og et mægtigt hvidt 'Kapel,
bygget af Franskmændene over
de faldne her. Den blændende
Hvidhed tager et Øjeblik Synet
fra alt det andet, men kun et Øjeblik, — arta er Solen borte igen,
Krigen, Lazarettet, Helteglorien
eg — Forglemmelsenl — Vi er ankrede op udenfor
Stambul, men er kommet for sent
til at komme gennem Pasvisitationen, Karantænen og Tolden, og
jeg benytter Tiden til at se mig
om.
Yderst til venstre skimter man
den Theodosianske Mur, der er
bygget i det fjerde Aarhundrede,
eg som stadig begrænser Stembul. Man ser langs Kystlinien
Brudstykker at Muren, der hist
og her er falden i Grus eller ødelagt; til Dele givende Plads for
Jernbanen, der forbinder Kaneitantinopel mod Europa.
iMinareterne glimter i Solnedgangens Skær, og jeg prøver at
finde Sofia Moskeen; mit Øje tiltrækkes først af Sultan Ahmd
Moskeen, der er let kendelig paa
sine seks Minareter. Et mægtigt
gteat Bygningsværk, der med
ægte orientalsk Fantasi er dækket af mangfoldige Kupler. Ved
Siden ed bemærker jeg. net Sofia

gaml e sera ,cterse ni negre et:
il:, hvor Sultanerne i
tidligere Tid reei9leeede. men som
nu fanr Lov til aVforfalde, plyndret for en betydelig Mængde af
de mest værdifulde Genstande.
Især Haremet er raseret grundigt.
Stambul ligger pas min venstre Side; ›Detpgykine Horne,
der i en Bue skærer sig incl i Landet, skiller denne Bydel fra den
mere europæiske Del, Pera. Bygget op af nogle ret betydelige
Ildjdedrag og med sine smalle
Huse, virker denne Bydel som et
lille New York, men Illusionen
brydes hurtigt at det karakteristiske Gelata Tnarn, der knejser i
gammel Majestæt over Byen, belyst af den orientalske Aftensols
stærkt farvede Straaler.
Englænderne behersker fra det
ældgamle Tanen hele Bosperus og
Havnen, og dirigerer fra en Signalstation deroppe hele Skibsfarten til og fra Konstantinopel.
A. Severin.

Fredensborg
it. Oktober

1722 1022.

En god Mil nordøst Lur Frederiksborg ligger det skønne, hvide
Fredensborg Slot, nær ved den
efter vore Forhold store Esrom
Sø. Imellem Slottet og Søen
strækker sig Haven, der er betydelig større en Frederiksberg Have og Søndermarken tilsammen;
med sine lange Lindealleer, der
udstraaler fra Slottet, den herlige
sSukkenee Anet og den saakaldte Normandsdal med sine Sandstensfigurer, der forestiller norske Bønder.
Haven har oprindelig været en
saakaldt fransk Have, anlagt i den
Stil, der udgik fra Ludvig den 14'
Hof; med lange, stive Alleer,
kunstigt klippede Træer og Buske, Springvand, Statuer o. m.;
men senere blev dette til en vis
Grad forandret, idet man i Haven optog noget, der hørte til den
engelske Havestil, med dens snoede Gange, Græsplæner, Blomsterpartier og i det hele mere naturlige Præg.
Slottets Bygning blev paabegyndt af Kong Frederik den 4'
imod Slutningen af den lange
Krig mod Sverrig, vi kalder den
store nordiske Krig; og da man
den 11. Oktober 1722 højtideligholdt 'Frederik den 4's Fødselsdag, paa det nye Slot, gav man
det Navnet >Fredensborg«. Freden var to Aar før sluttet paa
Frederiksborg, ikke her; men
man havde taget fat paa at bygge
Slottet, i Haab om en snarlig
Fred, og glædede sig nu ved den;
selv om det, der var opnaaet, ikke stod i Forhold til Krigens
Ofre.
Frederik den 4. elskede Fredensborg og dens Omegn, der gav
saa god Lejlighed til at nyde Jagtens Glæder, ofte til Hest. Piet
Esrom Sø afholdt han og hans
Dronning, Anna Sofie, Jagt paa
Svaner,og Ænder. Til Indgaaelsen af Kongens Ægteskab med
Anna Sofie Reventlow knyttede
der sig noget forargeligt, men
hun havde megen naturlig
Godhed, og denne kom ikke
mindst de fattige i Fredensborgs
Omegn tilgode. Hun var ikke blot
rundhaandet, men ogsaa omsorgsfuld i sin Godgørenhed. Bande Kongen og Dronningen var
jævne i deres Optræden overfor
Folk. Det ligger i Sagens Natur,
at en arvelig enevældig Kongemagt er omgivet med en større
Pragt og mere ceremonielt Udstyr end et Valg-Kongedømme;
og arvelig Enevoldsmagt havde
Danmarks Konger dengang haft
1 over 60 Aar; men Frederik den
4. kunde man, ligesom Tilfældet
havde været med hans Fader,
Kristian den 5., meget godt søge
I de kongelige Stalde i København, hvor han plejede at komme
til en bestemt Tid, og denne Ligefremhed var naturligvis ikke
mindre paa Landet.
Under den alvorlge Christian
den 6., hvis Valgsprog var: 'For
Gud og Folket«, og som i sin 16aarige Regeringstid skrev .10,000
Breve, omhyggelige og udførlige,
førte Hoffet et mere tilbagetrukket Liv paa Grund af Majestæternes Livssyn og Tilbøjelighed.
Fredensborg trivde ikke den Tiltrækning for dette Kongepar,

110111 for
:■ •rqraitende,
og
maatte I dets Øjne stats tilbage
for Hirschhohn (Hørsholm). Men
under Frederik den 5. blev Fredensborg igen Hoffets Yndlingeopholds.sted om Sommeren. Herude blev Kongen syg, da han i
1765 vilde flytte ind til Kdbenhavn; han blev da prut Slottet,
hvor han ddde i Januar 1765.
kærligt plejet af sin anden Dronning, Juliane Marie af Brunsvig,
som derefter fik Slottet til Bolig
til sin Død 1796. Fra den Tid
brød man sig længe ikke viriore
om det; først efter Frederiksborg
Slots Brand i 1859, kom Fredensborg igen i Forgrunden.
Sart kom de Aar efter Christian den 9.8 Tronbestigelse, de
Kongefamiliens Børn gæstede
Hjemmet med de res Familier, og
Bernstorff Slot blev for lille; en
lang Periode, hvor Fredensborg
i høj Grad tiltrak sig Opmærksomheden. For Kongefamiliens
egne Børn var det en Glæde at
kunne mødes i Forældrehjemmet,
og der faa Lejlighed til at gense
gamle Venner; om de end af og
til med Vemod følte de Udvandredes Lod, ved ikke at have medoplevet, hvad der i Mellemtiden
havde tildraget sig i Hjemmet.
Blandt Svigerbørnene var vel
ingen gladere ved det rolige Ophold pari Fredensborg end Ruslands Kejser, den kæmpestore
Aleksander den 3., der herude var
Børnenes ivrige Legekammerat.
Dette Livs stærkeste Udfoldelse
maa vel nok siges at have været
i Tiden fra først i 1870-enre til
midt i 1890-erne; om Fredensborg end stadig har været Kongefamiliens yndede Samlingssted
lige op til vore Dage.
•
I Alice Mtlllers: >Vore Slottet,
vil man finde en udførlig Omtale
af Fredensborg.
E. C. T. 1.7,nrldahl.

Storste Udvalg i Trikotane.
Deres T. kefeee tf I'mlee. og Garn
eger og r*.edNt 1:ns mig, da Ir set% Aniketer ente! 1)e rehlelgeilg bil.
1.32 meget som muligt.
Ku'øuis G
olftrøjer
ee V&set
ske Lager
med tig mien Ærmer samt danUdvide.
ske gjeereSj lier i ment
al Ilildttepper. Ilesledtelt•
ken og P
I .:letilef'; Se

i hel- eg halvuldne Kjele- og
p
175ri:ing:hi'Kidvitatij
itdr"ig pæne Monstre,
knabc1::::;efifr<rna,r,,,klig,:tarir8idie4/14:er:te
til en velassetteret Manufakturhandel
i I sig 1,,ii,gsl e ruiser. 0.1 har
eg -val altid være mit . Farrnsal ved reel
ilds nitning at vinde mine Kumters Tiltredahed.

Jens Hansen.

Hvede, Byg, Blandsæd og Havre.
Kodioder

og

Hønseskaller Grove danske Hvedeklid
anbefales.

Roloitiat $rebisttforrrtitistq

Færdige Kjoler
til voksne °Mern er paa Lager i et righoldigt Farveudvalg, mange
Kvaliteter og fikse Faconer.
Silke- og Crepe dechine - Bluser
haves i sorte og kulede. Uldne .Bluser i sorte og kulørte, ensfarvsde
samt
- stribede. Veyellabluser, stribede 11 Kr., kulørte Bomuldstionelsbluser 5 Kr. Sorte og kulørte Nederdele, alle Størrelser.
Kulørte Nederdele fra 7 Kr. 50 Ore.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planek,

Vort sirbeiddtøl
er det stærkeste til 4.Triseni

eer

Findes der noget Dyr, udover Katte.
der bar IqUI fanatInke Modstandere og
Forsvarere, som diede firbenede Skabninger?

Griseri — anstødeligt — støjende
(nenr man ikke selv har Hund). Elsket
— elindvrerlig — uldt Familiens Midtpunkt (1 modent Fald)!
Selv er jeg Ingen Himmelhund efter
nt Inge aktiv Del I Striden; jeg hører
111 de faa Neutrale, og mener paa den
ene Side, at skel der endelig himles op
om Griseri og Støj og Anstødelighed,
Ras er der ganske andre Punkter, det
var nok MK vigtigt at ofre al den AntiIluntle-Knergl pant og pan den anden
Side ødslen der Fut Hunde megen Hengivenhed, som anvendt pan menneskelige Vinsener vilde vare til mere Velsignelse, bande for den Modtagende og —

Gode Buchskindsbenklæder
Kr. 6,50.
Stærke Maskinbenklæder
- 6,50,
Amerikanske Molskindsbenklæder
- 12,00.
Stribede Buchskindsbenklæder
- 12.00.
Vi har Eneforhandling paa de originale ›Pioner-Overalls fra Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere
end de norske Efterligninger.,

lordloodels lloodeishus.
ffterdigsyede "fafitter
køber De altid med størst Fordel hos os, da vi har et stort
Lager af ganske nye Varer til yderst billige Priser.

Nordlandets Handelshas.

Waldemar ,orgensens
9Kanufakturforretning ved favnen

Il-e:neden ogsaa for den Ydende!

syvende og sidst, om man an

Nan, til
vil eller Ikke vil holde Hund, er en ren
Privatsag, og bør bl. a, dr denne Grund
Ikke beskattes saa meningsløst højt,
som de, vise Fædre I København har
naaltnnkt det; eaa er det ikke kongen)
et PrIncipapørgsmaal at holde Hund,
men et Spitrgainaal alene om Penge.
Det er nerkeligt, at Magistraten,

have Rotterne til at gas
I Hundene, nu lader Bundene gas 1

som gerne vil

Rotterne. For selvfølgelig vil den høje
Skat bevirke en stor Nedgang t Hundetallet; hvis sart endda dette havde vatret Meningen, havde der været Mening
I Galskaben, hvin man er son gal at mene, at Folk ikke selv man bestemme.
om do maa bolde Hund eller ej; men da
det tilstrækkelig tydeligt er sagt, at det
er et rent Shattespiirgsmnal, nrtn bliver

Resultatet lig sOe — at altena Regnest>hket gane lige op; men Jetle er maniske lirke paner up for Magistraten. I alt
Fald hrrte Jeg i Skolen naget lignende
som
sone. at manne 1l inde til lev Sket er
lig med fan Hunde til høj Skal, men
det er maske anol
ineiset napl nesum host nuderludeu nul

anbefaler nye fijemkomne ,orer:
EI pænt og kolli Udsalg i sølle øy; eutorte Kjoletojer fis det
billigste Udlej, detal te god Kvalitet Ira 2 Kr. og ()mer.
Tii Kaliber ng Frakker anbefales P,yds, Aseakarr, Eskimo,
Velour og liere heskeltige Kenteellonsstoller til sidste billige Priser.
liestetoingsatoft'er !gier jeg i stolt Udvalg pen Grund al egen
Systue. Jeg,Ito.eter fine hjeminesyede Lamekjoler ha 20Kr. Koaber og Frakker fra 26 Kr.
KW) Stof og lad det sy paa min Syslup, — det betaler sig I
Længden. Pot godt Snit og god Pasning minimeres, da jeg har dygtige
Syersker, saa poper Syning kun udtures.
Endvidere anbefales mine bekendte gode Hvidevarer og Fioneller 111 billigste Priser, saa i disse pengeknappe Tider betaler det sig
al fan notret godt og solidt, der holder i Længden.
NB. Pas nen Systue syes kun Stel Ira egen Fmretning.
Tlf. Allinge 92.

CLO ET TA
AL EIA

Spise -Chocolader

3 Vær. Lejlighed

Gudstjeneste og Moder

er til Leje fra Isle November.

Søndag den 22. Oktober
- Olsker Kirke Kr. 10. Skrin,. Kl. 9 30.
Allinge Kirke Ki. 2.

Vognmand Jacobsen.
Tit Allinge 19.

sufferprisen
er nedsat reed :1 Ore pr. Kilo.

Ægte St. Croix Sukker

Med fils! tækkelig Tilsiololog

Det beliendemes herved, at Genstaude, !lunt Udpantning er kerteeet tor Skatten tur forrige Aar, vil
tene albenter og solgt, hvis Rasere'.
c ih ikke er eremit inden 1. Nueeinher d. A.

vil underteenede fra November læse med et Hold Begyndere.
Trarfks fra 3-5.

Sofie Mortensen,

.lærke synske Eookurvo,

Sognerandet.

StEerke Roegrebe,
Gode Roeraspere,

Olsker.
Smisket for I. Helene 1922-23
modtages pas Dolegaard for hver
Lørdag Elite, og tied Mejerierne
Humledal og Kajbjergenard. Udbetaling I November.
Det bemærkes al Skatten maa
være indbetalt inden November
M. Udg.

Nordlaudets llootielshos,
Trækul.
anbelales til billigste Pile.

d'a'toen.,

, En Fodermester

Kacae»

kan 1. Novbr, las Plads paa

sælges

J. B. Larsen.

En flink og panlidelig

20 Skipod Tækkehalm

kan til 1. November laa Plads pas
Bahhedam pr. Allinge.

enskes til Købs.

Sørensen Borre,
Tlf. Sandvig 32.

RØ.
Torsdag d. 9. November Eftm.
Kl. 3 vil der paa Rø Afholdshotel
blive afholdt Licitation over Levering af Skærver og Grus til Sognets Biveje ng Brændsel til Sognets
Skoler.

Bortsalg.
Metodistmenigheden i Allinge afholder Bortsalg paa Forsamlingste.
.Hammershus Torsdag d. 26, og
Fredag den 27 Oktober.

Sogneraadet.

Coldings 50 pCt. Foderblanding,
Grov dansk Soyaskraa.
Arnerik. Flormel,
Grove danske Hvedeklid.
aller fineste Kvai.tel til ned,a1 Pris.
Lieds e Boritlialmsk Flormel,
Texas Bornuldsfrøkager.
Prisen er lavere.
Bedste Sigtemel Lapiata Jordnødkager.
Danske Kokoskager og Rapskager.

Bayers ke Fliser og Kmkpillsor
Prima røget Flæsk, lin Leverpostej
anbefales lil billigste Dagspris.
Allinge
a
. £'ckt,,z+ert.
Tlf. 12.

Fodergulerødder sælges
3 etre pr. Halvkg.
Tlf. Sandvig 6 og 47.

og

store Nøddehul
sælges
renharpede Derbyshire Ovnkul a 4 Kr. pr. hl.
3 Kr. engelske Gaskoks
do.
2,25
Gode Afbarpningekul

at bedste Kvalitet ventes til Losning snarest. — Fra Lager

og beder om Bestillinger.

er hjemkommet. Prisen er i Aar
billigere.

Nordlandets Handelshus.

Grønne Ærter.

BORNA smager delikat]

Asparges sa mt lindre Grøntsager I
Danser er bi:lydelig nedsatte.

.2ar«st.

TriKotage!
eisnali■
11111111■

Fredag.

Lystbilledforedra g af
Pastor Ørenæs.
Emne: Korsets Tegn fra Kejser
Naos veg Kritlyslorfølgernes

Al Jagt or forbudt

For Damer og Piger. For Herrer og Drenge.
Golftrojer fra 15 Kr.
Pigetrøjer fra 4 Kr.
Stramper, prima sorte Skole-

SIierierret'i Allinge synger.

paa Carl Petersen, Julius Mikkelsen,
Jens Christiansen, Peter Hansen,
'Peter Mikkelsen, Ludvig Nielsen
og Maegaards Jorder i Olsker.
Omstrejfende Hunde skydes.

Gaver modtages med Tak bos
Melby Christiansen og Fru Kirsti
Carlsen. — Gratis Entre.
Se Udstillingen Søndag hos
Skrædder Johansen.

Fodermester

strømper i Nr. fra 1-8.
kolestrømper, sorte uldne i lettere
'Kvaliteter.

Dame- og Bornenndertrojer,
hvide, uldne
Nr. I . 2 3 4

Varme sorte biser

søges til 1. November paa

Molleganrd I Re.

fans Fredag den 27. ds.

Jul. Hansens Enke, Sandvig

Aflysning,

•"Biografen.
Søndag den 22. Oktbr, Kl. 7'4

Den jagtherettigedo.

Banditen

u6erettiget Jagt

paa Haandtaget og'ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem del ikke.

fra
Montmartre.

aflyses paa Væi, ergaard, Valdnøddegaard og Breddegaards Jorder i
Olsker.

Stort spændende Detektivdrama i
5 Akter af Werner Film. Berlin.

Gode Staldkoste

Til denne Film har Censuren forbudt Bern under 16 Aar Adgang.

af prima sort Piasava samt Koste
og Skrubber al alle Slags haves
;arra Lager til billig Pris. Alt prima
Kvalitet.
NB. Nye Børster bindesi brugt

•

Bemærk, der begyndes Kl. 7,30 9

••••••1111 09111111111•••
Eo Excelsior Molorcykle

Træ.
Karl Jespersen. Tein St.

med Sidevogn billig til Salg.
L. M. Kofoed, Tlf. Sandvig 6 og 47

Wiener Harmoni caer

Vi har et større Parti

ekstrafin Rismel,
sum sælges a 26 fire pr I lalvkilo

En dygtig

Fodermester
soltes til I ste Nevember.
Hollænder gd.

ri anbefaler å

Dametasker.
samt Herre- og Dameporiemonæer,
Vreittnapper og Seddelbøger, alt
prima Skind og Priserne meget billige.

vore Kunder at se vort store
Lager al kulørte Kjoletøjer i
moderne Farver og Mønstre
r til meget billige Priser.
Fløjl i liere Farver Ira 2,50.

.url jagt aflyses
I

NordlavetsHoodolsbus,

stillende Resultat.

strede uldne, alle Størrelser.
Danske glatte, uldne Sømandstrøjer,
alle Størrelser,
Uldne Undertrøjer 1 6 Kvaliteter
og hver Kvalitet i 3-5 Nr.
Uldne Undertrøjer til voksne a 475
'Underbenklæder i Bomuld og
Uld, saavel strikkede som vævede
Ilerresokker, gran, fra 35 Øre.
Do. uldne sorte Ira 1,50.
Ramehtldsvarer, 91310M Huer
Tørklæder, Ryg- og Brystvarmer
Knæ- og Fodvarmere.
Udvalget er meget omfattende og
Priserne i Forhold til Varernes Kvalitet yderst moderate.

ved efir. &Isen, Allinge
Telefon 100. ..k7
Ovennævnte Varer trias i samme Kvalitet og til samme Priser hos

E. Abrahamsen, Sandvig.

Ordet er frit
Vi

ger vore mange Lettere i By og
paa Land opmærksom pas, at enhver kan
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner
et almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og Indenfor
rimelige (]renser, samt at Indsendere—til
Underretning fort Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om eis.
danne Ting og Forhold, rom egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gedder bauds Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage deri sirrengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

den Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og huses af saa godl
snur hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds-

Sornandatrojer, engelske møn-

teessens Sne-2Idsalg

er landet og kan af Ejeren mod
Betaling al delle Averrissemet alhentes hus

••uger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller in angler De en Svend eller Leer.
ling en Fodermester eller an-

Tlf. 55.

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

Et Armbaand

Nordloodols lindelshus.

E. Ahrahamsen.

Børnestrømper, uldne, i hvidt og

jagten aflyses

Aug. Olsen,

Sandvig Boghandel.

5 6
95 120 155 190 225 265
Ilinmestramper, prima sorte
danske, som kan forføddes.
Fine sorte engelske Damestrømper f 6 Kvaliteter.
Sorte og kulørte Damestrømper I
Macco, Traad, Flor og Silke.

paa det strengeste gen Karl Hermansens Jorder r Rutsker Plantage
samt Anders Olsens Jorder i Klemensker og Mathias Nielsens Lynglod i Olsker.

Bager Holm.

er hjemkommet og tilbydes til følgende Priser :
Med i Række Taster 18.00 ug 19,50.
Med 2 Rækker Taster 30,50.
En brugt Guitar sælges for 25,00.

part .111illelystS" Jorder.

Dagspris.

Store rene Ovnkul

Klipfilsls ,.
Røget Hellefisk

laveste

91orblanbett klaubetotit4.

Ny hjemkommen, fineste atnakket
til billig Pris.

vil Pastor Sørensen fra
Nexø afholde Lysbilledforedrag.
Emne: Sin Rejse i Tuoleralpetne
Sionkirkens Sangkor synger.

Brugte Urtepotter købes.

Gode, sunde Varer sælges til

Fersk Medisterpelse og Sylte.
Bedste Kvaliteter.
Friske Varer hver Torsdag.

Torsdag

Nallelyst

Nye Sendinger af

Nordlaudets flooddshos,

Fed og kraftig. 1 Kr. pr Halvkilo.

Dyndegaard i Rutsker.

1. Abralmnisen, TI. 55.

9iorNiutbet4:3

Ren lys Candis

3.2..earsen.

Sælges i

Sogneraadet.

Sandvig Boghandel

Værdien pas Korn er højere og for smukke Kvaliteter med hø
hollandsk Vægt betaler vi en ekstra Pris.

og

Olsker

Al Jagt og Færdsel er forbudt
paa Anton Hansens, Anton Kofoeds
og Peter Markers Jorder i Olsker.
Alle jagende Hunde bliver skudt,

Alle Slags terre Kornvarer købes.

Cyklist, se hor!
EI Parti stærke DÆK med Garanti sælges for Kr. 5,50.
Prima Slanger Kr, 2,50.

Cyklehandler Mikkelsen.
Allinge.

51 pCt, Forierbloodiog,
J. J, Larsens, Odense.
under Kontrol af dansk Landbrug
og Handelslaboratorium.
Prøv den, og De vil blive forbavset over det gode Resultat.
Prisen

billig.

91Ilingt Rolonint= og
13ruiltiftf-orretning.

N'usfi at
forny Deres Lotteriseddel ti! Landbrugs- og Koloniallotteriet, hvor
ærgerligt num del være for Dem at
se Deres Nr. kumme urt paa henholdevis 12000 Kr. og 100,000 Frc.
og ikke have Lodsedlen fornyet.
Nogle fas Lodsedler haves endnu.

Tranven Holm, Allinge.

Teddybjornens
Historie.
0—
Den brune Teddybjørn med de
store Glaskugler til Øjne er kendt
al enhver; men ikke alle ved, hvem
der !anen paa at tilvirke disse Bjørne, som nu et blevet Børnenes kæreste Legetøj.

Tvistlærred 70 cm. 70 bre
do. svær BO cm. 100 Sværtkipret BO cm. 150

Nordlandets Handelshus.

Xunstgodningen
er hjemkommen og bedes afhentet.
Vi har endnu et lille Parti af det ekstragode Bindegarn

Allinge Kolonial- og Produktforretning,

bar Eneforhandling
r Re)7, "vi
•
CL

af det ægte

'ZENITH MON KRAVEN,'
Spar Penge — Spar Valsk.
Bemærk Varemærket.

• Varetags

Nordlandets Handelshus.

r

BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

sirbejdaq og
Underbeklcedning
køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vi! 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.

.
2.
BORNA er god!
1
Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms bødl! margarine

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejfIne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Saahvede
Trifolium Nr. 14. Panserhvede. Tystofte Smaahvede
1 Aars Avl.

Saarug.

Petkus Rug, ren og fyldig, Prisen rimelig.

Det er en gammel tysk Frk. der
er Bjørnens Mor. Hun hedder Ore.
Ihe Steill og har, i Anledning af
sin 75 aarige Fødselsdag, fortalt
om, hvorledes hun fandt paa at lave Teddybjørne.
Hun har hele sin Levetid boet i
sin Fødeby Giengen i Sydtyskland,
og da hun var lam i Benene, kunne hun kun befatte sig med lidt
Husflid. For at fordrive Tiden begyndte huri at lave smag Elefanter
ni Tøjrester, som hun forærede til
sine Veninder, der benyttede dem
Ill Nlaniepucier. Imidlertid begyndte
hendes Broder at interessere sig for
disse smalt Legetojssager og log en
Dag nogle al dem med sig til cl
nærliggende Marked for al sælge
dem. 1 Løbet af hm Minutter var
de solgt, og han tik Bestilling pas
flere.
Frk. Steift log nu en Arbejderske
til Hjælp. Efterspørgselen blev stadig større, og hun nmalle udvide
Bedriften.
Saa en Dag kom Hagenbrcks
Cirkus til Stuttgart, og Hr. Stedt.
rejste derhen for at se paa Dyrene.
Han fæstede sig ved Bjørnene og
lod udfærdige en Model, som han
tog med hjem til Søsteren. Hun
syntes imidlertid, at en Bjørn ver
el baade vanskeligt og dyrt Dyr
at fremstille og salte Modellen til
Side, indtil hun en Dag i en ledig
Stund, mest for Spøg satte sig tit
at gøre Forsøg. Delte faldt godt ud
og de to Søsknnde syntes, at de i
hvert Fald kunde vise Bjørnen til
Køberne, selv om de var sikre paa,
al ingen vilde købe sart kostbar en
Ting.
En amerikansk Forretningsmand
kom netop pas den Tid til Giengen
for at ae pli' Frk. Stelli's Dyr. Han
lastede sig ved Bjørnen, telegraferede til Amerike, og Dagen eller
kom der »beordre paa 10,000
Bjørne. Nu tog man for Alvor Int,
og en Fabrik blev bygget saa hurtigt, som der var Read til.
Delte var i 1904, og i det Aar
blev der tilvirket 12,000 Teddybjørne. Tre Aar senere eksporteredes
der over en halv MIlion Bjørne til
Amerika. og siden den Tid har Teddybjørnene yderligere befæstet deres
Magt i alle Verdens Barnekamre og
spredes nu i Milionvis fra flere
Hundrede Fabriker over Jordkloden.

?Muge euteuint= ag 13rutiuttforretttinn.
Overretssagfører

Faxe Gødningskalk
er ventende pr. Sejler.
rigst pr, Skib.

2ojesen Seofoed, Rønne
Horteuwiradt, 17.

Inkassation, Dokutnentokrivning

Bestillinger modtages. Prisen er
bil- "1 urnes I Hasle Onsdag Forord.

Allinge Kolonial— og Produktforretning

Sveitserost,
garanteret ægte.

Allinge Kolonial & Produktforretning
OST.
Alle Slags til billigste Priser.
Jeg har ton Tiden en aldeles fortrinlig Gammelost ill billig Pris.

J. B. Larsen.

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

goloitint 4.40bn- forretning

Syltelirukker!
Stort Udvalg forefindes i

Roloniat & $rolinttforretuing
Vi kan anbefale vore Kunder at gøre Deres Indkøb af

Skeer, Knive og Gafler m. m.
Da Tilførslen fra Tyskland er ved al høre op,
er Prisen atter stigende.
Det største Udvalg finder De i

Allinge Kolonial & Produktforretning

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

Magasin du Nords Udsalg
Ted Victor Plauck.

49ere ,9"rikotage
køber De med storst Fordel hos os, da vi har det stente Lager af

nye, kurante Varer til yderst billige Priser.
Herretrojer fra 2,00. Heluldne Dametrojer 1,50.
Heluldne Bornestrkimper 90 Ore.

forhan etg attbeloulL

Maskinolie.
Cylinderolie til Otiemotorer og Dampmaskiner.
Konsistentfedt, Pudsetvist.
Kun' fineste Kvaliteter føres.

»uge Slolottial &$robuttforrstiting

Ske* bager at
fordi KI?dllil iler eg Klmlevarer.

De er altid sikker paa hos mig at faa de bedste Klædninger
Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, Notorjak kor, Ri•
13uchskind,
dejakker ug Benklæder 55:nt prima Klædevarer n
Coeviut, Setge9 og andre kokille Kamgarner tit billigste Priser.
Stortrøjer.
Største Udvalg i Drengekbedninger og
Bestillinger paa Klædninger modtages, sycs efter Maal I Løbet af
10 Dage, og garanteres for god Pasning og godt Arbejde.
VI fører alt i Metermani, Iigelra Silketøj til Bomuldslærred, og til
billigste Priser.
samt alt til
Stort Udvalg I fatte, fluer,' Seler, Slips —
Herre-Lingeri. For ærlig og reel Behandling er De altid sikker bos mig.

lens Xansen.
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Udalv. et af et tret
an••ar•:,,i•oude: Otto GorniIrke.
Telefon 7.1.
Trykt 1 Allinge Itogtrykkorl.
liE000CCOCCO0321:00C0

Nr. 478
mooaxmoeace

Forklæder.
Dame-, Pige- og Berneforklieder
I saavel hjemmesyede som dansk
Fabriksarbejde, i hvidt og kulørt.
Fikse Faconer og smukke Farvesammensætninger.

Chr. Leo, Musen, idliollo.

Fra i Dag sælger jeg jyske Træsko til følgende Priser.
Som Eks. Nr. 40-43 med nyt
Læder Kr. 4,25 pr. Rir (er Kr. 1,25
under Træakornasernea Pris pr. Par)
Nr. 40-43 uden Læder Kr. 2,95.
Nr. 27 med nyt Læder Kr. 2,05.
Nr. 27 uden Læder 1,25.
— Alle øvrige Numre i Forhold
hertil.
Delle enestaaende Tilbud til og
under Fabriksprisen. og olie uden
Beregning af Fragtomkostninger trodser enhver Konkurrence.

Træskomager L. Lusear
To Gedebukke
stører til Afbenyttelse paa

„Boesvang".

Frugt!
Æbler og Pærer modtages til

Festpot t.
Carl Jacobsen. Allinge.

lyns, kylliqer, her og ~odcr
købes til højeste Daespriser.

Carl Jacobsen. Allinge.

.garne=

Xonfektion.
Del ser ud til at Forretningen vil
fan Glæde af denne Afdeling i Aar.

Alt er Dansk Arbejde
I fortrinlige sorte og kulørte Stoffer
og F; cenerne adskiller sig inegel
stærkl fra tidligere Aargange. Skind
IS Kraver og indvendig Foer amendes meget.
Og det, der særlig bedes bemærk« er de meget smaa Priser, der
har vakt Opmærksomhed hos Køllerne i denne Sæson.

Chr, Olseor

Messen,

Tlf. 100.

Allioge,

Trimodestoyler Kr, 6,25 Par.
do.
Haegtestøvler nye
do. halsrede nye

— 7,00 —
— 11,50 — 13,50 -

Alle Støvler i Nr. fra 90 tit 46.
Forede Kapsko med Plyskant
Kr. 6,50,
Nye Klædesko sælges
meget billigt.
Træskomager

.farsen.

tit nllo Mon' I AllIngo-Sant1r1g,

.i4r~

Oi.ker, Itnlokor, Bo og Ititeeneo•k.er
CXXCLYICOW

Fredag den 20 Oktober 1922
cm:~

DOCCOMC

Frelsens Hær, Allinge.
Offentlige Møder hver Søndag
Kl. 4 og 8 unit Tirsdag 1(1. 8.
Alle indbydes.

I Olsker Forsamlingshus
afholder Frelsens Hær Høstfest
Fredag den 27. og Lørdag den
28. ds. Kl. 8.
En af Aftenerne Lysbilleder.

Tlf 100.

Meget billige Træsko

I'dgear I ot :total ar 1700 Ilk•iamapt

Skuespil i Middelalderen
og Reformationstiden.
Mange Danske har h Sommer været i Oberammergau i Baiern for
at se det Passionsskuespil, d. v. s.
den Opførelse af Jesu Lidelseshistorie, som finder Sted der hvert 10.
Aar. Skuespillerne er Folk fra selve Oberammergau.
Dette er sari langt fra at være
noget nyt, at det tværtimod er en
Levning af, hvad der i Middelal.
deren fandt Sted rundt omkring i
Europa og naaede os omtrent ved
Reformationens Begyndelse. I den
Tid kunde man vanskeligt indvirke
pals Mennesker gennem skrevne
Ord, saaledes som nu, thi Bøgerne
var sjældne, og kun fan kunde læse. Sart søgte man at virke paa
Hjerterne og Tankerne ved Hjælp
af SkuespiL
Man tog Emner fra Biblen eller
fra Beretninger om Helgener; i
første Tilfælde kaldte man Skuespillene Mysterier, i andet Tilfælde
Mirakler. I Begyndelsen benyttede
man Kirkerne til Opførelsen, men
siden flyttede man ud i det fri for
at fan mere Plads. Der var nemlig
ofte flere Hundrede Personer i
Stykket, og skønt men ganske vist
i de Tider kunde finde sig i nogen
Munterhed i Kirken, kunde man
dog nu endnu friere indlægge lystige Scener. De rollehavende var
ofte Latinskolernes Elever, der
dengang for en stor Del var voksne Folk.
Det hele var meget naivt, men
bande Skuespillere og Tilskuere
var levende med, pari en Mande,
vi vanskeligt kan forestille os nu.
Ved Opførelsen af et seadant Stykke i København under Frederik den
2., i hvilket Stykke der leveredes
et Slag mellem Israelitterne og Filistrene, kom disse sidste smiledes i
Aende, nt de ikke, som de skulde,
vilde lade sig skut paa Flugt. Den
gamle Søhelt Peter Skram var imidlertid til Stede og blev san grebet
at han for ned paa Skuepladsen og
stillede sig i Spidsen for Israelit-

Al Jagt
og Færdsel over min Ejendom
,Jydeskær' I Rø forbydes.

«Tein og omegns
21ngdomsforening
afholder B a 1 pas Christensens
Set Søndag den 22 Okt. K1, 71 /s,
Kun Medlemmer har Adgang.
Nye Medlemmer kan incilegees
hos Jaris Kjøller inden Lønrøg.

Al Jagt
aflyses pas Svartingegaards Grund
i Ruisker.

En Karl
kanrfaa Plads til I. November paa

Vester Rosendalegaard,
Tlf. Rurs 28.

risso

terne, og san fik Filistrene deres
Prygl.
Man spillede ressrua de saakakIte
Moraliteter, der gav direkte moralsk Belæring. Undertiden havde
her Personerne i Stykket Navn
Drukkenskab, Frandsen, Godhed,
Retfærdighed o. liga., sars kunde
Tilskuerne lettere følge Stykket.
Naturligvis blev Dyden belønnet,
og Lasten revset. I et af disse
Skuespil, der for Resten var pare
Vers, korn der først en Del velklædte Personer frem, der hver for
sig priste deres Lykke, sart gik de
tid, og der korn et lignende Antal
rigtige ind, hvoraf enhver beklagede sin Nød. Sne gik mæle de, og
nu kom de alle frem igen, men
saaledes, at de havde skiftet Klæder. Tilskuerne fik herved Belæring om, at Lykke og Ulykke kan
veksle.
De Stykker, i hvilke man atterkest gav sig Lystigheden i Vold,
var de saakaldte Fastelavnsspil. De
havde deres Navn nf, at Haandværkssvendene i Nürnberg og andre tyske Byer ved Fastelavn gik
udklædte omkring paa Værtshusene og opførte Komedier, i hvilke
Hovedgangen var fastsat, men Enkelthederne blev varieret efter de
Spillendes Indfald. Naturligvis kunde der ogsaa i et Fastelavnsspil gives Belæring, saaledes som i det
af en Præst i Viborg forfattede
>Karrig Nidding« (blev for nogle
Aar siden opført i Regensgnarden),
der handler om en rig Gnier,der
forlader sit Hus og gaar om for at
tigge. Straffen kommer over ham,
for da han kommer tilbage, er der
lavet om peu alt, sart han tror at
være griaet fejl, og gear bort fra
sin Ejendom. Sandsynligheden tog
man det dengang ikke sne nøje
med.
Som man vil have bemærket, var
det Dillettanter, der spillede i hine
Tider. Samfundets store yndede
disse Forestillinger, og nnar Adelen, hvad ofte skete, fejrede f. Eks.
et Bryllup i en Købsteds Randhus,
betalte det sig godt for Latinskolen at lade Eleverne opføre et
Skuespil.
Noget ind i det 17. Anrhundrede
kom der tunge Tider, der gav Folket andet at tænke pen, og et nyt
Skuespilvæsen med professionelle
Skuespillere trængte sig frem.

E. C. 7, Liniddahl.

Indtryk fra Orienten,
Vidste man det ikke i Forvejen,
vilde man straks bande se og høre,
at Ententen har besat Konstantinopel. Mægtige Staalkolosser og
mindre Krydsere og Torpedobande
ligger opankrede langs hele Peres
Kyst, de virker som mørke truende Knytnæver, navnlig lige nu,
hvor Skibene ligger i Skygge og
Solen kun belyser Landet bagved;
heroppe ligegr blandt andet den
tidligere Sultans Palads, Doble
Batch, en toetages Bygning helt
af hvidt Marmor, der som en glitrende Stribe spejler sig i Bosperus;
Paladset er omgivet af store Parker og ældgamle Mure, der i ZigZag gear op over Højdedragene
bagved. Solen er nu næsten helt
forsvunden, og jeg skynder mig et
suge Indtrykket af Byen ind medens der i Dag er Ro og Stilhed;
i Morgen vil andre Ting optage
mig.
Fra den anden Side Dumperen,
hvor jeg er grinet over, følger Øjet

de mørke grønne Høje, der bugter sig ud i Bospents, dr lyse Sommerhuse tæt ved Vender, og de
skrøbelige Træhuse, der som mørkebrune Pletter kryber op langs
Højene: Bebyggelsen bliver tættere og danner Sluitnri; ude i Vandet som en Forpost ligger en ganske lille Ø, hvorpan det ældgamle
Leander Taarn er bygget, et firkantet hvidt Team. der nu er indrettet som Fyrtaern, men hvortil
tidligere en Sult:indefter blev forvist, og i flere Aar matte døje et
frygteligt Fangenskab, indtil hendes Elsker en Dag fik smuglet en
Buket ind til hende; i Buketten
var skjult en Giftslange, for nt
hun kunde gøre Ende pari sine Lidelser.
Syd for Byen faar jeg Øje prut
Kirkegnarden med de høje mørke
Cypresser, foran Kirkegnarden en
stor Bygning, det er Banegriarden;
et tysk Bygningsværk, prydet med
to plumpe Taarne; det ene Taarn
og en Del af Bygningen er delvis
ødelagt, efter Sigende skyldes dette en Flyverbombe.
Jeg kan ikke undgan at lægge
Mærke til en Mængde større Bygninger , store firkantede Kolosser,
der forstyrer Landskabet, antager
den først for Fabriker, men erfarer
senere, at det er Kaserner. I flere
af dem er nu indkvarteret frem.
mede Soldater. Krigsministeriet,
der ligger paa Toppen af en af
Stambuls Bakker, dominerer med
sit mægtige fritstaaende Taarn
Omgivelserne, og man har en klar
Forstanelse af, at Tyrkerne har
værdsat deres Militær. — Det er
ikke nitid ydre Fjender, de har
kæmpet mod! Det er bleven helt mørkt, og
Lysene blinker fra elle Sider, op
over alle Højene, medens en pragt«ild Stjernehimmel hvælver sig
over mig; der er noget af Tusind
ng Een Nats Fortryllelse over Sceneriet,
Næste Morgen vækkes jeg ved
et frygteligt Rabalder, farer ud af
Køjen, da jeg mindst tror, Skibet
er i Brand; — jeg beroliges hurtigt, for det er kun arbejdsvillige
Dragere, der tilbyder deres Tjeneste. Pasvisitationen er ogsaa kommen om Bord, den bestemt af en
engelsk, en fransk og en italiensk
Officer; bande Mandskab og Passagerer bliver ført forud og faar
først Lov til at komme i Land efter en meget skarp Kontrol. Det
gælder her om at have et visagent
Øje biled sig. Dragerne styrter som
vilde Dyr over alt, hvad der Idet
nogenlunde ligner et Stykke Rejsegods; jeg faer imidlertid fjernet
dem fra min Bagage, dog -ikke
uden Anvendelse af korporlig
Magt, og faer tilkaldt en guldtrisset Mand, der bærer mit Hotels
Navn. I mindre end et halvt Minut har han fanet fortalt mig om
sin eminente Dygtighed, sine
Sprogkundskaber, det meste af sit
Livs Historie, samtidig fanet fat i
en Drager, skældt fire andre ud
og roligt smilende forklaret mig,
at han nok skal snyde Tolders s 'let
bedre end nogen anden, hvis jeg
blot vil overlade alt til ham.
Det er med Besvær, at vi endelig kommer ned over Lander:main
og kun for at ende i et Virvar af
Passagerer, Dragere, Ledigga titrere , Toldmænd og et Utal af tiltestemmelige Personer, Den Guldtrissede forsvinder., , men krianiner
straks igen, omfavner en Toldmand, kysser en anden, farer tilbage og skælder en lille snavset
Unge udt tiler har været sasessheldig at træde mig pars TreerneaMit
Pas skal, mere for et Syns Skyld,

ogsaa visitere., af de tyrkiske Myndigheder . Endelig sidder vi i den
med to Heste forspændte Vogn.
Dragerpengene er imidlertid en tre
fire Gange vandret fra den Gukltris.aerle til Drageren og tilbage
isen. da den Sidste ikke vil nøjes
merl Finn ringe en sllektnning< for
sit ansvarsfulde', Hverv: Kusken
faer Ordre til at køre, og under en
sind Regn nf Skældsord forlader
vi flnlntaknien: Drageren havde
f...net dobbelt arta mange Penge.
han skulde have haft, men
1 , 1,1 faglangte ilet f mil,)11belte. bliver ikke fri for Larmen isg
Stisien endnu; det myldrer overalt
foren og ved Siden af Voven, der
sanges, skriges som om alle Minlelite Ulykker overgik de Mennesker, og sne er det hele dog kun
for at sælge et Stykke Sæler, eller
n Æske Tændstikker. — Kampen
for Tilværelsen i Renkultur, men
rlligevel i en ubehagelig og lidet
tiltalende Form: som jeg senere erfarede, er det mere Lev, Tyveri og
nm fornødent Mord,. S. end ærlig
Stræben, der er Grundkarakteren
blandt alle disse løse Eksiateneer
Konstantinopel; det er ialt Fald autentisk, at der i Vinter blev bogaaet ca. 4 Mord om Dagen.

A. Severin.

'En Dreng,
14 -16 Aar, kart faa Prals I. November.

Dam. Maegaard.
Rutsker.

Klædeskabe
til Flyttedagen meget billigt fra

.2. 5i1il, 9flemensker..
Telefon n. 13.

Jagten
aflyses paa nedennævnte Grunde i
Olsker.
Paa Anton Haagensens, Munch
Gadeby, P. Andersens Enke, Store
Hal!egaaru, Sture MyiegJaid og
Lindesgaard.

Eo

111fik yngre Karl,

som vil passe Kreaturer kan Ill I.
November faa Plads paa

Smedegaard,
Tlf. Allinge 119.
Plads søges som

Husbestyrerinde
til I. November.

Hulda Nielsen,
Saluirkegaard pr. Nese,
En aldre

paalidelig Mari.
id 1. NovxW,e! paa

Uroddegnard, Rø.

Hjemmets Snitmønstre
til alt ondattende Dame- ng:Elernegarderobe sælges kun i AllingeSandvig fra
MESSEN, Allinge.

5rugtsafter.
Priserne er nedsatte.

J. B. Larsen.

1.

.15.Mtjr•
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Nyheder
QkNG.‘?‘.stiv
Ardit'y
NoRl)
Dame- og BørneKonfeKtion
for Efteraars- og Vintersæsonen er paa Lager i et stort og smukt Udvalg til vore bekendte rime lige
Priser. \e Alt vort Konfektion er af prima dansk Fabrikat og største Parten er forarbejdet i Magasin du Nord, København, og er dette en Garanti for at vort Overtøj er fremstillet af prima Kvaliteter og at Syningen er ekstra god.

Vi har sorte og kulørte Eskimofrakker med og uden Skindbesætning med Plysfor eller med Lastingsfor, svære graamelerede Ulstre, glatte og pressede Piyskaaber, imprægnerede vandtætte drapfarvede Frakker, sorte og marineblaa Spadseredragter, Børnefrakker i flere Kvaliteter fra mindste til
største Størrelse. Sorte Klædes, og Eskimofrakker er paa Lager i meget store Størrelser.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor 91anek,
Nem

Prisen er nedsat
paa Mel, Sukker, SvedsKer, Rosiner m. m.,

alt i friske, godt opbevarede Varer

Et Parti lyseblaa Emaljevarer udsælges med en større Rabat.
Nye fikse Spisestel er hjemkommen. ,o Et' Parti Vandstel ined
5 Dele sælges for 11 Kr. pr. Stk.
Husk Rabatten.

Husk at vi bringer Varerne.

rkklieselskabet fkilin
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