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Høstnat. 	
via Corso VrIlorio Emanuele — Pi- 

Ugespejlet. 
I Berlin har der været alvorlige 

Kommunist-Optøjer. Under nogen-
hinde normale Forhold vikle de ret 
fantallige Kommunister næppe 
kunde regne med nogen virknings-
fuld Agitation: men paa Baggrund 
af Regeringens udprægede Højre-
fjendtlige Stilling og den alminde-
lige Nødstilstand, har de i øjeblik-
ket flere Betingelser for at faa 
Masserne med sig, I Realiteten er 
det sikkert Bolsehevikerne, som 
her har givet Ordre til Fremstød. 

Som et Tegn pan de fremadskri-
dende fortvivlede økonomiske For-
hold man særlig bemærkes Ildtalel-
ker til Gunst for en Insolvens Er-
klæring fra Tyskland; og disse Ud-
talelser er vel at mærke komne fra 
betydende Personligheder i Tysk-
bind. 

Samtidig har Bayern igen sendt 
et Ultimatum til Rigsregeringen: 
denne Gang gariende ud pan en 
fuldstændig. Omlægning af Skatte-
byrden til Fordel for Mellemstan-
den. 

Takket • være den engelske Gene-
ral Ilarringtons faste Holdning, er 
Freden paa Balkan efter alt at 
dømme foreløbig sikret. Det er dog 
ikke nogen Grund for de Allierede 
til at rose sig alt for stærkt ar 
denne Ordnings Fuldbringelse. De 
Allieredes Krigsskibes passive Hold-
ning pas Smyrnas Biled, medens 
kristne Mennesker i tusindvis blev 
myrdede i Byens Gader, er be-
skæmmende for Kulturstaterne, 

løvrigt vil • bande Frankrig og 
England tilskrive sig niEremr af 
den epnaaede Fredng Lord George, 
som netop har benyttet Fre-
den som Stodpude for Angrebene 
imod ham, har ved sin sidste Tale 
vakt Stor Forbitrelse i Frankrig. 

Den franske Regering er ved for 
Alvor at ændre Signaler. Den rug-
riske Tilnærmelse er tilsyneladende 
alvorlig ment; og paa den anden 
Side er den ved at faa øjnene op 
for, at - en haardnakket 
ved Tysklands Erstatiiire2seli, t nu 
vil bringe Landet selv 	. 

Man kan sikkert regne ieed. 
Tyskland fair Frankrigs Billi• etro 

til et Moratorium for længere Tid, 
iler er nævnt 5 Aar; men til Gen-
gæld vil Frankrig nette sig saa 
meget desto fastere i Rhineitmene 
Ør »Silikerlirs1( for Moratoriet. 

—x. 

Naturlig Aarsay. >Det ,er ma,rkeligt,a sagde en meget tør og kedelig  Professor til en at sine la4,endi, sat mine Ben hver Dag s 0- er de Ikke saa mærkeligt« svarede den anden, der Ikke kunde Ilde Pr,,fessoren. >Neer de hver eneste Dag hefirrkr sig I Dere, Selskab, 

Anhenhar En Dreng  skrev en Dansk Stil om Vandets Nytte, og sluttede med følgende Ord: 11  rEndellgt er Vandet agens nyttigt 
rm es part den Mande, at vi ellers Ikke 
inido komme m, • tit øerne, 

ten nedaktør sendte et  værdiløst og desbniert ganske ulæseligt Manuskript 
tilbage med de Ord: >Jeg kan ikke an-
eende Der« Manuskript, det er tor 11.arggt skreven, kun de Forfattere, der ..kriver Ledt, kan tillade Is at skrive 
dan rl lat! 

De hvide Stjerner sænker deres Lys, 
saa stille over Markens sorte Mulde 
og klingert klager Frostens 

børste Gys, 
de mørke Vande +mander sig 

i Kulde. - 
Nu letter atter Somrene Fuglehær 
med skarpe Skrig omkring 

mit Hjemlands Skær. 
Na gad jeg gas limes fjerne, 

kendte Kyster 
og lytte tavs lil Høstens første Røster. 

Nu gad jeg se det sorte 
Himmelhvælv 

omkring min Iljemøs Klippe- 
kyster spændes, 

mens Havet stejler lyse Stjerneskælv 
og Molens granne Fyrlanterner 

hitides - 
nu gad jeg høre højt ha Kystens Sti 
de sorte Bølgers dystre Melodi 
og tjærnt bag Bugtens brede, 

mørke Øde 
-de gyldne Lys Ira Fiskerlejet møde. 

Thi sov min Længsel roligt 
i mit Bryst 

I Somrens «milde, solskinslyre Dage, 
• nem Htrielvef atter mørknet 

ir.od Hed, 
da vaagner den og keider mig 

tilbage. 
Og under Himmelbuen, hej og stum, 
en Tone klager i det øde Rum. 
som Havets monotone Melodier 
en Høstnat under Strandens 

stejle Stier. 

Min 

naar 

mur 

neer 

neer 
neer 

mer] 

naar 

 

Fødeø, 
jeg længes mod din Kyat, 

Stormen sule vilde Firspand 
løser - 

Klippens Bringe moder 
Bølgens Bryst - 

Strand og Bølge blidt 
i Solglans døser -

Havet gynger grafit i Byttevejr 
Mulmet mødes med de 

sorte Skær — 
helst en sijerneakimiet • 

Kvæld i Høsten, 
Havet sagte knurrer 

under Kysten, 

Chr. Slub-Jørgensen 
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Ved Treviglio, ved Addallodens 
Bred holdt vi Rast, og medens min 
lille Ven hvilede tig under. et  Oli-
ventræ, tog jeg et forfriskende Bad 
I Floden. Da Jeg kom tilbage, var 
han falden i Søvn, Jeg nænnede 
ikke at vække ham og gik op i By-
en, for at gøre ludkels. Vi vilde 
holde Maaltid hernede--i de land- • 
lige Omgivelser. Der . var lelrøget 
Skinke og Thunfisk i Olie, min Liv- • 
ret, og herligt smagte del os begge, 
Styrkede lortsatte vi vor Vandring  
gennem flere SineabYerr, foran os 
dukkede Milanos mægtige Domkirke 
gem; men der var langt igen, læn-
gere end vi troede at knude nas 
den Dag. Dog, ved en at Byerne 
Boldt. en elektrisk Sporvogn: Milano  

azza del Duomo, læste jeg. Vi ent-
rede Vognen og fristed gik det I su-
sende Fart gennem Forstæderne, 
lige ind i Byens Centrum. Hvor 
var der meget at se, enart til den 
ene Side, snart til den anden, det 
kneb med al frie alting med. Slig 
Fart var vi ikke vant til. Vore Soldi-
stykker var forlænget opkørt, men 
Billettøren fod os sidde lige til vi 
i en flot Bue svingede hid paa den 
store Domkirke/rinde og alle steg 
ud, Solen stod endnu højt, der var 
Tid til ni se en hel Del inden Nat-
ten faldt paa. 

Først var der jo den vældige Dom-
kirke lige overfor, Italiens største 
og prægtigste gotiske Bygniegevierk, 
paabegyndl 1386 og fuldendt under 
den store Napoleons Glansperiode. 
Flere andre monumentale Bygnings-
værke:.  Milano skyldes løvrigt Na-
poleons Initiativ. Som de store ro-
merske Kejsere byggede også han 
Triumfbuer og Ansfitealre, der skulde 
bevare hans Navn for Efterverdenen. 

Dolnkilicen-er af hvidt Marmor, 
rigt smykket med c. 6000 Skulptu-
rer og en Mængde smaa Spir, der 
paa Midtertaarnet har en Højde el 
over 100 ni. Den vældige Hoved-
bygning hest/ter af 5 Længdeskibe, 
der lor Enden krydses at 3 Tvær-
skibe, og bæres af 52 bøje Søjler 
med store Udbygninger (Tabernak-
ler) med Statuer. Desuden findes 
en Mængde ejeldne og kostbare An-
tikviteter og Malerier. En Time tør 
Solnedemig er der Adgang til Kir-
kens Tag ad en Trappe, der dels 
indvendig, dele udvendig fører os 
op paa det høje, :læsten Bade Tag. 
Mellem ell Skov al gotiske gennem-
brudte Spir har man en vidunderlig 
Udsigt ned over en By paa Købere-
[levns Størrelse, langt ud over det 
(rodige, flade Land til Horisontens 
Bjerge, heor Solen gear ned. 

- Da vi !remmer ned tændes de 
elektriske Blus i „Galeria Vittorio 
Emanuele, el storslaael Bygnings-
værk for Handel og Industri, opført 
som et stort Kors med lire med 
Glas overdækkede Gader, der ender 
i fire paladslignende Bygninger med 
Kafeer og Holte Butikker. Ovenover 
vore Hoveder hvælver en mægtig 
Glaskuppel og elektrisk Lys oplyser 
dette mægtige Fepaiads, der er et 
yndet Samlingssted og Promenade 
tor det elegante Publikum. 

-- Klokken var imidlertid blevet 
mange, min Ledsager var træt, og 
vi fik opspurgt et i Nærheden os 
anbefalet Hotel, hvor vi fik anvist 
Værelse. Det saa imidlertid saa 
uhyggeligt og smudsigt ud. Lag-
nerne var vist ikke vaskede den sid-
ste ~ned og i Madrassernes Fol-
der vrimlede det - med Utøj, Jeg 
ringede eden Resultat, -gik saa gen-
nem desi  lange Korridor og ned i 
Restaurationen og forlangte et bedre 
Værelse. — De havde ikke andre, 
var vi ikke tillredse, kunde vi gas. 

En fuld Mand lavede Optøjer og 
blev smidt ud. Dørene leases:s. — 
Readvild famlede jeg op ad Trap- 

perne ill vort Værelse. Der sad den 
stakkels Knøs pas Stolen og var 
falden i Søvn. Jeg satte mig ned 
og spekulerede over de uheldige 
Forhold og forbandede Italienernes 
manglende Renliebedsaans. — Nej, 
om vi vilde sove I dette Hul, salt 
hellere ud I Guds frie Natur. 

Jeg vækkede min lille Rejsekam-
merat, tog min Renset og Stok og 
travede alter ned ad Trapperne. En 
Tjener korn ud og skældte ud. -
Jeg forlangte energisk et andel Væ-
relse. — Umuligt, alle VIII gruset til 
Ro, vi 'trutte blive. Jeg vilde ud, 
rev og sled I de Masede Døre. En 
af dem gav efter og vi kom ned I 
eri stor Gaard, 'der ud hl Geden 
var spærret af el 3 ru højt Gitter. 
Jeg løftede Knøsen op, saa et lian 
kunde holde sig fast; entrede selv 
bagefter ; men nu gjaldt det om ikke 
at blive spiddet paa de spidse Jern-
pigge, thi jeg malle ogsaa støtte 
min Kammerat. 

Vi kom heldigt ned paa den an-
den Side og var fri. Men hvad nu. 
Langsomt drev vi ned ad de men-
nesketomme Gader og stod atter 
paa Domkirkepladsen. Maanen be-
lyste den gigantiske Marmorkolos, 
de utallige Spir løftede sig lavae 
mod den stjerneklare Himmel, En 
Tordenbyge Irak op. Instinktmæs-
sigt søgte vi Ly under den dybe 
Portal, hvor min lille Ven faldt i 
Søvn pas Marmorillsen. Jeg lagde 
Rygsækken under hans Hoved og 
dækkede ham til med min Jakke, 
vandrede selv ustandselig frem og 
tilbage I Skjorteærmer, for at holde 
Vennen, og saa hvorledes Uvejret 
lige sile hurtigt trak over. 

Ved Morgengry vækkede jeg ham, 
og vi drev langsomt rundt, Indtil vi 
fandt en Park, hvor vi paa en Bænk 
sad og blundede til Solen stod højt 

paa Himlen. 
En Kop varm Chokolade livede 

os op, og vi fortsatte vor Vandring 
'odel Victor Emanuels og Leonarda 
da Vincis pragtfulde Monumenter, 
Garibaldis Wytterstalue og den im-

ponerende Triumfbue. Blandt de 
mange gamle Kirker bemærker vi 
Si. Lorenz':), delle Grozie og Si. An:- 
broglo, hvor 9 romerske Kejsere er-
blevne kronede. Mange gamle Pa-
ladser er nu indrettet til Kunstsam-
linger og Musicer, næn vi var for 
trætte til at de kunde interessere 
os. Ved Middagstid kørte vi med 
den Elektriske ud af Byen, forbi 
Villa Redte og Napoleons store Are-
na, ud paa det frodige Bondeland, 
hvor vi kunde hvile ud, fjernt Ira 

Storbyens Larm. 
Min Rejsekammerat længtes mod 

Nord, mod Horisontens blaa Bjerge, 
og jeg havde lovet at gøre ham 
Følgeskab, var egentlig ogsaa træt 
at Indtryk, syntes al have set nok 
al Italiens Herligheder. 

1 en Landhandel købte jeg ind til 
Aftensniaden, som vi spiste i det 
Fri, Vejret var dejligt og Egnen 
smuk med smart Højdedrag. Milano 
Ina langt bag os, foran vinkede 
bien Bjerge og nye Eventyr. 

Gode, uelledede 
Hønsehold. 

(Mern.» Ikke tilladt' 
Frellegudynkret for Fjcrkrreavl 

har atter i det sidst rumlebue Aar 
iværksat Konkurrencer mellem hele 
velledede oK lønnende Honsehold. 
For kort Tid siden udsendt« Be-
retning eng. Resultaterne, og 
man mere forhave« over, hvad en 
Flok gode Høns kan give, mær de 
bliver nemet, som de burde. 

Som Nr. 1 etaer Husmand K. 
Sørensen, eReerminderups pr.Oddes. 
Han har haft I Gennemsnit 90 
brune Italienere, der har lagt lait -
16,064 Æg eller 178 Æg pr. Høne. 
Hans Indtægt har været 6573 Kr. 
26 Øre. De gærde Indtægter er 
Salg af Æg til Handelsværdi 2279 
Kr. 84 Øre, Rugeæg 2322 Kr. 10 
Øre, Salg af Tillægs- og ringgamle 
Kyllinger 1040 Kr. og Salg af Avls-
dyr 422 Kr. 

Udgifterne har helt været 2887 
Kr. 49 Øre. Der er indkøbt Foder-
stoffer til et Beløb af 2300 Kr. 98 
øre. Nettoudbyttet har været ialt 
3685 Kr. 77 øre. 

Nu kan hertil sig«, at det me-
get store Nettoudbytte fremkom-
mer ved Salg af Rugeæg osv., men 
skulde man nøjes med at regne 
Æggene til alm. Handelspris,  vel 
der alligevel vise sig at være et be-
tydeligt Overskud. se 

Høns e* absolut paa sin Plade I 
det mindre Brug, men at man hel-
ler ikke i de større Brug skal væ-
re for overlegen overfor Honsehold, 
viser Beretningens Besætning Nr.9. 

Det er Gaardejer P. H Bogø, 
Bogø pr. Stubbekøbing. Han har 
hatf 243 Høns, ligeledes brune Ita-
lienere, der har lagt 37,346 Æg el-
ler 154 Æg pr. Høne og Nettoud-
byttet har været 5059 Kr. 07 Ore. 
Salget a f Rugeæg og Avlsdyr har 
her indbragt 24 Kr 

Dette var et Par af de præmie-
rede Besætninger. Der er ialt ble-
vet præmieret 36 Hønsehold, og de, 
der har fanet 1. Præmie, er blevet 
anerkendt som Avlscentre for et 
Aar, og i Lighed med, hvad der har 
fundet Sted tidligere Aar, vil igler 
fra disse rigtheggende Besætnin-
ger i Foraaret blive spredt sak 
mange billige Rugeæg som muligt 
til Fremavlere rundt omkring i 
Landet. 

Kunde nogen ønske at faa gen-
danne Rugeæg, der koster 25 Ore 
pr. St., maa Bestillingerne gas 
gennem en Landboforening, Hus-
mandsforenings eller Ægsaleskreds, 
der ses besørger dem videre til 
Fællesudvalget, men Bestillingerne 
man indsendes meget tidlig, de der 
plejer at være overordentlig stor 
Efterspørgsel efter disse Æg. 

Det bemærkes, at hver Fremav-
ler kun kan fart en Race. 

Af de Racer, der kan fans Ruge-
æg til kommende Pareer, er føl-
gende: Brune Italiener. tværetnbe-
ddoePlymouthRoc 

Island Red 
kas,hvi adeAWyen-ttes og Rhode  

Aforismer. 
Alvor er Klogskabens Væsen es. 

Dumheden bruger den em Inkog-
nito. 

De tomme Rum, som de Døde ef-
terlader, er ofte større end de, de 
udfyldte i Livet. 	• 

Beskedenhed er en elskværdig 
Svaghed — eller en beundringeteate 

81 

Yaa Yodtur 
gennem europa. 

Sems fortæller omsind 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 



Jil Ylqttedagen 
betaler det sig at købe ell Habil bos os.  

rer til billige Priser. 
Ktrifirle Habitter Ira 42 Kr. 

Blaa Sergr-s-linhitter fra 52 Kr. 

de vi har Pæne V. 

Nordiandets Handelshus. 

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

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

0,68 
0,95 
0,98 
1,20 
0,98 
0,95 

0,78 
1,10 
1,35 

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

sorteret Lager bestaaende af saavel „Magasin du Nords" eget 

landskendte prima Fabrikat, som af de bedste udenlandske, 

og vore Priser er som bekendt altid billigste Dagspriser. 

Yordelagligi 5716ud. 
:fil Lagener.. 

Hellinned Hørlærred 
Blegel Twitliterred 
Ubleget 	do. 
Dowlas smuk Kvalitet 

140 cm. bredt 
125 „ 
125 n  
125 „ „ 

fra 

Skjorter og .damelinned. 
Ubleget Twittlarred 	65 cm, bredt 

do. god Kvalitet 
do. kipret do. 	70 

Skjortellonel 
Dowlas udmærket Kvalitet 
Medium, udvasket 	73 

exlre god 

pr. In. 

• 

Naandfiltededrejler. 
Ubleget stribet god Kvalitet 	 pr. nr. 
Bleget 	., 	. 	 . 
Smukt blomstermønstret god Kvalitet 

ensfarvede og mønstrede Somuldsfloneller. 
rosa 	lyseblu - hvid - gran 

	

extra prima Kvalitet 
	

70 cm. bredt 
	

pr. nr. 	1,25 
mønstrede til Kjoler og Bluser 

	
fra pr. ru. 	1,25 

20Muldstojer. 
stort Mønsterudvalg. 

Lysere Mønstre 	fra pr. m. 	1,00 
meget mørke do. 	 I* • 

	 1,20 

Yang 3ern6aneflejl 65 cm. bredt, 
rødbrunt, mellemblaat og hvidt. 

udsælges for 	pr, m. 	" 2,25 

hvide og kulørte Sardinlejer 
haves i mange Mønstre og Kvaliteter. 

Hvide 	Ira pr. m. 	0,55 
Kulørte „ , 	0,95 

Mit i Sengeudstyr fraves. 
Prima solægte og fjertætte Satiner. 	70 - 130 - 140 cm. brede. 

Prima stribede Bolstre i mange Dess. 70 - 105 cm. brede. 
Nye, prima damprensede Fjer 	1,63 - 2 25 - 3,50 pr. Halvkilo. 
Hessiansmadrasser med Fodstykke og Skraapude 	pr. Sæt 	14,40 

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

- Den bedste Vare - Det største Udvalg - Den billigste Prls. 

9riagasin du Lords 2ldsalg 
.971:5. ved Victor ftlancfi 	.7lf. 5. 

vP• 

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

Et Parti lyseblaa Emaljevarer udsælges med en større Rabat. 

Nye fikse Spisestel er hjemkommen. 	Et Parti Vandstel med 

5 Dele sælges for 11 Kr. pr. Stk. 

Husk at vi bringer Varerne. 

'klieseiskabel 	 Procluktjorretnin. 

Gudstjeneste pg Moder 

Søndag den 29, Oktober 

Allinge Klire Kl. 10. Skrtrr. Kl. 9 30 
0.sktr Kritte Kl. 2. 

Allinge Menightdsltjem Kl. 7 Ak:- 
junkt Hører, Rønne. 

Torsdag den 2 November 
U,Isiig paa MenIghedshjemmet Kl. 3. 

Mejeriethjbjerovaard 
Iffirdnr. den 4 Wisember Kl. .1 

(iIhtrides Licitation over Mælketaler-
ne. Nr. 1 Pellegnnid, Nr. 4a Borre, 
Nr. 5a Maegaard, og Nr, 5b 1-Lb-
brda 

Bestyrelsen. 

Smaagrise 
er til Salg paa 

Skovshofm I Olsker. 

Udsalg 
Torsdag den 2 November Udsalg 

paa Allinge Menighedshjem. Ud-
salget aabnes Kl. 3. 

Gaver modtages med Tak i 
Præstegnarden og paa Menigheds-
hjemmet Mandag den 30. ds. 

Broderier 
Nye Mønstre, Kalleduge, Lysedu-

ge, Pibelrepper, Underlag, Børste-
holdere, Avlsholdere. 

Kliedespoder fru 4,50. 
Boypudor fro 1,25. 
Silke og Garn haves pari Lager. 

Paategning udføres, 

Emilie Madsen, Allinge. 

Ægte Mannagryn. 
Børne Semoule, 

Boghvedegryn, 
Maisllager, 

Nye Byggryn, 
Havregryn i Pakker og løs Vægt 

anbefales til billigste Priser. 

.7. 2. Larsen, Allinge. 

Fedesild. 
Extrailn Kvalitet. Ny hjemkommen, 

Prisen nedsat. 

J. B. Larsen. 

En konfir. Dreng 
kan fag Plads til 1. November paa 

Julegaard, Rutsker 

2 .711ltegsgæs og i gase 
3 Aar, ir til Salg samme Sted. 

Al Jagt 
er forbudt paa Delegaards Grund 
Olsker. 

Andersen. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage 
Rønne-lhinndvIrg 

Fra Rønne 
	

8,25 2,00 6,10 
- Nyker 
	

8,42 2,19 6,29 
- Klemenker 8,55 2,36 6,46 
- Ro 
	

9,11 2,52 7,02 
- Tein 
	

9,26 3,09 7,19 
- Allinge 
	

9.37 3,22 7,32 
- Sandvig 
	

9,45, 3,30 7,40 

I-) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

~od vili--Reviine 

(tt 	ft 	(1" 
Fra Sandvig 
	

11,20 10,00 4,20 8,00 
- Allinge 
	

11,30 10,08 4,28 8,08 
- Tein 
	

11,42 10,18 4,39 8,19 
- Rø 
	

12,00 10,34 4,56 8,36 
- Klemensker 12,20 10,53 5,16 8,56 
- Nyker 
- Rønne 
	12,36 11,05 5,30 9,10 

1,00 11,25 5,50 9,30 

-}" Løber kun Onsdag og Lørdag. 
1-1-) Løber ikke Onsdag og Lørdag. 

Søn- og Helligdage. 
Revne-riands ig 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
- Nyker 	9,02 12,52 7,57 
- Klemensker 9,15 	1,05 8 10 

Rø 	 9,30 1,20 8,25 
Tein 	9,43 1,33 8,38 
Allinge 	9,53 1,43 8,48 
Sandvig 	10,00 1,50 8,55 

Sandrig-Regne 

Fra Sandvig 	10,25 6,00 	9,15 
- Allinge 	10,32 6.07 	9,22 
- Tein 	10,91 6,16 	9,31 

Re 	10,55 6,30 9,45 
- Klemensker 11,11 6,46 10,01 
- Nyker 	11,21 	6,56 	10,11 
- Rønne 	11,40 7,15 10,30 

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

ranti sælges for Kr. 5,50. 

PrInta Slanger Kr. 2,50. 

Gyklehandier Mikkelsen. 
Allinge. 

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Lysere i ny og 

,paa l.and opmetrksom pal, at enhver ken fel optaget Artikler og Indtag om P.mner 
al etmen Interesse i „Nlord-Sornhoinig • 
Ugeblad'. 

smiagaraso  ar kun, at det skrevne  er 
holdt i en sømmelig Form og Indenfor 
rimelig. Orrønser, samt al Indsendere.-til 
Underretning tor Redaktionen --opgiver 
Navn og Ad 	 Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om eeg. 
denne Ting ri Forhold, som egner elg 
til Behandling i Bladets Spalter, 

Dette gedder Deøde Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den airrengeste 
,ion ined Hensyn til sine Katar. 

41»••••••••••••% 
.`Biografen. 
Søndag den 29. Oktober Kl. 7'i 

For Sokslohoroos °nid. 
Stor spændende Cowboy-Film 
15 Akter fra Amerkas Prærier. 

.717ed og uden 9Cone. 
Morsomt dansk Lystspil med 
Laur. Olsen i Hovedrollen. 

gb Bemærk, der begyndes ,,,,,,,:: 
111114111111•111111111111111  

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend siler Laer. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og leases at sag godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sag 
godt som altid bringe et tilfreds-

s,illende Resultat. 

llimelowanemlet~taøl~.11leed  

En yngre Karl 
søges til 1. November. 

Smionsgaard i Rutsker. 



Boinuldslærred 

Dowlas 
Bomuld sløj 

hvide Gardinløjer 

Alle Slags tbrre Kornvarer købes. 
Vasrdien pars Korn er højere og Int smukke Kee'ireier med hø 

hellen Isg Vægt betales ‘i en ekstra Pris. 

91o0latibet 	cittbelota 

Nye Sendinger a 

Coldings 50 pCt. Foderblanding, 
Grov dansk Soyaskraa. 
Grove danske Hvedeklid. 
Texas Bomuldsfrøkager. 
Lap!~ Jordnødkager. 
Danske Kokoskager og Rapskager. 

Gode, sunde Varer sælges til laveste Dagspris. 

91ortilattlic0 

Store rene Ovnkul 
eg 

store NøddeKul 
af bedste Kvalitet ventes til Losning snarest. — Fra Loger sælges 

renharpede Derbyshire Ovnkul a 4 Kr. pr. hl.. 

do. 	engelske Gaskoks 	3 Kr. - 

Gode Af harpningekul 	 2,25 
og beder om Bestillinger. 

Nordlandets Handelshus. 

Nyheder! 
i færdige Kjoler, Bluser, Nederdele og Skorter er paa Lager 

i stort Farve-Udvalg i mange Kvaliteter og Størrelser. 

Heluldne stribede Kjoler Ira 	15,80 

	

Heluldne ensfarvede Gabardinekjoler „ 	25,00 
do. 	do. 	Uldsalinskjoler „ 	35,00 

Fikse stribede BoinultisflonelsIcjeler 	 10,50 
Stribede Vinellabluser 	 11,00 
Kulørte Bomuldflonelsbluser 	 5,00 
Vaskesilkebluser 	 fra 	 10,00 
Enslarvede, sorte og kulørte Silkebluser 	25,00 

„ Chrep-de-chine-Bluser 29,50 
do. stibede uldne Bluser i fikse moderne Faconer. 

Skørter i 	og Bomuldsmoire samt Klæde i mange Farver og Kvalit. 
Læggede Nederdele i sort og marineblaa. 
Kulørte Nederdele, alle Størrelser fra 7,50 

Kulørte uldne Berrnelitoler er paa Lager 
fra mindste Id største Størrelse. 

Magasin dn Nords Udsalg 
ved Victor Plancic, 

teessens sne-21dsaill 

De rigtige Priser efter- Varernes Kvalitet. 

ved Cfir. &Isen, Allinge 
Ae? Telefon 100. 

SereJ firikotage 
kobør De med storst Fordel hos ns, da vi har det storste Lager af 

nye, kurante Varer til yderst billige P, iser. 

Herretrojer fra 2.00. Heluldne Dametrojer 1,50. 
Heluldne Bornestrdmper 90 Ore. 

WorMatibeti jtistbeiG4t14. 
• 

suRflerprisen Olsker 
Det bekendgeres herved, at Gen- 

er lerlers, mel 3 Ore p'. tido. 	stande, hvori Udpantning er foreta- 
get for Skatten tot forrige Air, vil 
blive afhentet og solgt, hvis Restan-
cen ikke er beten inden I N,-ivem-
ber d. A. 

— VI har nogle Stk, stribede og 
lærnede danske 

Floneller 
til Kjoler og Blueer.  

Fabrikanten indeslut for ægte 
Farver, Idet Flonellerne ikke er tryk-

kede, men ulmede. 
Pris Kr. 1,54 pr. In. 

Chr. Olseu. Messer', )1liage. 
Tlf. 100. 

• 
Prima 150 COi 

engelske Klædevarer 
til Herredragter, Kamgarn og Uld. 
Salgspris Kr. 7,35 pr. m. 

Chr. Olsen, MUND, 
Tlf 100. 

firbejbskjorter. 
Komplet Udvalg i alle Størrelser 

og mange Mønsire. Lageret mod-

higet I denne Uge, derfor de sidste 

billigsre Priser. 

Chr. Olsen, Messen, dltiuger 

Ti_ Ion I CO 

Arbejdsbenklæder, 
Molskiuds-, Hvergeirtie-, Benulds-, 

alle Størrelser. 

Chr. Olm, Yiesseu, 
lelefoo 100. 

pr Alle rnenruevnte Varer [aes 

I samme Kvalitet og til samme Pris 

hue E. Abreahamsen, 

TIR. OLSEN 
MESSEN, Allinge. 

Telefon 100. 

f 

,44;Kner,„d„t. 	SI!rke syriske ENktlYe, 
Olsker. 

&elsket lur 1. Halsur 1922-23 
modtages pas Dalegaard for hver 
Lørdag Eftm. og ,ed Mtjerielne 
Bumlede! og Kajbj.:rggaard. Udbe-
taling i November. 

Det bemarkes at Skatten mas 
være indbetalt inden November 
M. Udg, 

Sognerandet. 

En flink og paalidelig 

Xarl, 
kan til 1. November las Plads pas 

Habherfarn pr. Allinge. 

RØ. 
Torsdag d. 9. November Eftm. 

Kl. 3 vil der paa Re Afholdshotel 
blive afholdt Licitation over I.eve-
ring at Skærver og (hus til Sog-
nets Biveje og Brændsel Ill Sognets 
Skoler. 

Sognerandet. 

JfalIelyst 
Brugte Urtepotter købes. 

Fodergulerødder sælges 
3 øre pr. Halvkg. 

Tlf. Sandere ti og 47, 

Gode Staldkoste 
al prima sort Piasava saml Koste 
og Skrubber af alle Slags haves 
paa Leger Ill billig Pris. Alt prima 
Kvalitet. 

NB. Nye Børster bindes I brugt 
Træ. 

Karl Jespersen. Tein Si, 

Jagten aflyses 
paa det strængeste pair Karl Her-
mansens Jorder i Rutsker Plantage 
samt Anders Olsens Jorder i Kle-
mensker og Mathias Nielsen, Lyng-
lod i Olsker. 

En dygtig 

Fodermester 
søges til Isle November, 

Aug. Olsen, 
Holiændergd. 

Ny hjemkommen, fineste afnakket 
til billig Pris. 

Røget Hellefisk 
er hjemkommet. Prisen er i Aar 
billigere. 

t;. tarer  
Wiener Harmoni caer 
er hjemkommet og tilbydes til føl-
gende Priser : 
Med 1 Række Taster 18,00 og 19,50. 

Med 2 Rækker Taster 30,50. 

En brugt Guitar sælges tor 25,00. 

Sandvig Boghandel. 
E. Abrahamsen. 

Tlf. 55. 

Dametasker. 
samt Herre- og Dameportenionreer, 
Vierimapper og Seddelbøger, alt I 
prima Skind og Priserne meget bil-
lige. 

Sandvig Boghandel 
H. Åbenbarelsen, TI. 55. 

eser~~~~snee^ 

51 DC1r Forlerblallding. 
J. J. Larsens, Odense. 

under Kontrol af dansk Landbrug 
og Handelsiabor enetime. 

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

Prisen billig. 

91ffitige *dunlet= ug 
43roDuttirorretaing. 

eiøseesien~~øøetrensalineg, 

Stærke Roegrebe, 
Gode Roeraepere. 

Sælges 

Nordlaudets 11;ids,hinis, 
Trækul. 

anbefales til billigste Pris. 

a ccriB. 

KL-Lcisk.c): 
Fed og luning. I Kr. pr Halvkilo, 

J. 11. Larsen. 

20 Skip! Tddehalm 
ønskes til Købs. 

Sørensen Borre, 
Tlf. SAmivig 32. 

VI lier el større Parti 

ekstrafin Rismel, 
som sælges it 243 øre pr Halvkilo 

Nordlaudets Iladolshus. 

Vi anbefaler 
vore Kunder at se vort store 

Lager al kulørte Kjoletøjer i 

!noderne Farver og Mønstre 

til meget billige Priser. 

Fløjl i flere Farver Ira 2,50. 

Nordlaudets 
Overretssagfører 

gojesen 3rofoed, Rønne 
*, 31ortemegade 17. 

Inkassation, Dsknmsntskrivning m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Forord. 

Sveitserost, 
garanteret ægte. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

C) 

Alle Slags til billIgsletPriser. 

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

J. B. Larsen. 

Prima Dæk. 
med Garanti 5 K. 

Prima svære røde Slanger 2,50 

Grammeloner, Plader og Naale 
billigst hos 

Rich. Nielsen, Klemensker. 

Allinge-Sandvig Afholdsforenings 

Syforening 
Rib. ofl. Bortsalg den I November 
Kl. 7 paa Forsamlingshuset Ham• 
nonhus. -- Efter Poriselget 

En flink Karl 
kan len Plads pas 

Srnedegaard. 
Tit. Byen :12. 

En Malkeged 
er til Salg 

E. Suse, Klemensker pr. Tein. 

Jagten 
aflyses paa 7. Sig. Pc. i Klemen-
sker. Jagende Hunde skydes. 

J. Lund. 

En flink Karl. 
kan I. November fan Plads pari 

Baastadgaard, Rø. 

Ira 77 øre in 

72 

95 

Ira 25 

3 VeZP,I. Lejlighed 
er til I eje fra l'• Noverst,et. 

Vognmani Jacobsen.  
Alinge 

Grønne Ærter. 
Asparges saml andre Grøntsager i 
Dimser er betydelig nedsatte. 

Ægte St. Croix Sukker 
02 

Ren lya Chndis 
eælges i 

Norriladels hdelShliS, 

Amerik. Flormel, 
allerfineste B vattet bi redyt P143. 

heds's Ilon.h rimyg Rom°, 
Prisen er lavere. 

Bedste Sigtemel 

3.53.0earsen. 
Fersk Medisterpølse og Sylte. 

Bedste Kvaliteter. 
Friske Varet hver Torsdag. 

ilayerfiel'alseroKrukimrsor 
Prima røget Flæsk, Itu Leverpostej 

anbefales til billigste Dagspris. 
Allinge el 
Til. 12. 	e • 	'(312.ett. 

Iffill~11~11 



Aforismer. 
ft 

st enge Mennesker er store tys -
uden dog at kunne varme eller Ina. 

Misundelse er tldt en Pelge af -
Selverkendelse, 

a 

At være alene med Mg sele, er hver. 
ken det bedste eller det danrilgtde 
skab. • 

De, dor har samlet de fleste F.rtn. 
ringer, er de Visa — men de, der ht:r 
bart de tærreete, er Ddt de tykl:  

rili 
Geniet har et Dan. Frudasi, 

gene Visdom, Mandens Dristighed ne 
Hyndens Luner. 

En ny Smerte kan tidt være 
Læge for en tidligere. 

• 

Forstandsmennesker. — det er 
disse, der netop har Forstand nok 
til at se pas egen Fordel. 

Giftes eller hænges. 
Efter Skotlands Forening med 

England i sin Tid, var Forholde-
ne dog ikke helt rolige i Grænse-
egnene, og det hørte ikke til 
Sjældenhederne, at der fra beg: 
Sider, men dog navnlig af de kri-
gerske Skotter, blev foretaget Ri-
vertog over Grænsen. Hele Fami-
lier eller »Glans«, som Skotterne 
kaldte det, deltog heri, og efter 
Datidens Synsmaade, blev det 
anset for i høj Grad ærefuldt. 

En ung skotsk Adelsmand frit 
en af de berømteste Glans fore-
tog engang et snadant Plyn-
dringstog over Grænsen, mod Sir 
Gideon Murray, senere Skatme-
ster i Skotland og i stor Gunst 
hos Kong Jacob VI. Lorden be-
væbnede sine Folk og omringede 
den unge Adelsmand, inden han 
slap over Grænsen med sit Bytte. 

Han blev bragt til Slottet, hvor 
Slotsfruen spurgte sin Mand, 
hvad han vilde gøre med Fangen. 
»Hænge ham øjeblikkelig, som 
den Røver, han er,« svarede Lor-
den uden Betænkning. iJeg synes 
ikke det vil være klogt,‹ indvend-
te Fruen. >Følgen bliver kun 
Hævn fra hans Clan og Fejde 
med den mægtige Familie. Vi kan 
gøre noget meget klogere, ved at 
tvinge ham til at gifte sig med 
vor yngste Datter .Margaret.« 

Heri indvilligede Lorden til-
freds, da Datteren Margaret var 
grim, og kun havde ringe Udsigt 
til at blive gift. Fangen blev nu 
stillet overfor dettte ejendomme-
lige Valg, enten at hænges eller 
at gifte sig med Datteren Marga-
ret. Den unge Adelsmand vilde 
først vælge det første, men da Li-
vet alligevel forekom ham for 
kært, valgte han endelig Gifter-
maalet. — Han kom ikke til at 
fortryde det, thi Margaret blev 
ham en fortræffelig og kærlig 
Hustru. 

AandsbesZerptcde. 
A. Jeg bar mere Tiltro UI ot Fnnr 

end til en Læge. 
D. (Læge): Det forstarv Jeg saft ud 
mærket, det kan jo ogaan bedre torstan 
din Natur. 

Sortseere. 
Der er Ikke noget at sige til, et 

non kan være ængstelig ror Hosten, 
neer Vejret Dag efter Dag er dear-
ligt; olier at man kan være betænke-
lig, naar Tiderne giver snadanne 
Vildskud, som vore Bankaffærer; men 
— man kan ogsaa se for markt pen 
en Ting, til Ilden Girede fer sig selv 
ag navnlig — Omgivelser. 

Og sol — Affærerne klarer sig do-, 
salv om der er told emner. Penge, 

aa skal al det, dor har Sundhed og 
Lerekrrift I elg, nok vide nt hævde Mg: 
etg Høsten har vi fanet godt Ind; den 
kunde merske have været bedre, mer 
den kunde ogruta være bleven ymere 
Lad ess glæde os over, at det er gnnel 
godt, og en anden enlig hyle lidt 
mindre, I alt Fald III vi ser, om de, 
er noget at hyle for. 

Tilskuer. 

rRe", ;Vi har Eneforhandling 

qt 	af det ægte 

MUH IIEF011,M KHAIIETIM 
Spar Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket, 	 Vilrert 

Nordlandets Handelshuse 

}eng Xansen. 

 

Fineste dansk Fabrikat 
i KQ Pekkar. 

fL 	  

BORNA giver lækkert Snwrehrød. 
	411111111111~110110.1 

Arbelddtq og 
Underbeklædnin 

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

Jens Hansen. 

BORNA er god! 

Alle Mennesker, 
som har fiElL hvorledes 

Bomholms bødl! Narllarioe 
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. 

wilavAe~eregørovmeramaletleortolloevatetatn~aeatti^mateetar.~ 

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

Allinge Kolonial— og Produktforretning 

Tvistlærred . 70 cm. 70 etre 
do. svær 130 cm. 100 j - 

Sværtkipret 130 'cm. 150 - 
Nordlandets Handelshus. 

Avertér i Norhorilholms Ugeblad! 

Største Udvalg i Trikotage. 
Deres Trikotage at Undertel eg Garn køber De selvfølgelig bO. 

ligsi og bedst hos mig, de vi selv fabrikerer arm meget som mangt.
Kntorle 

 
(Jølftrojer og V:ste med og uden Ærmer samt dan. 

ske Lama-Sjaler i pant Udvalg. Sort Lager at Uldtæpper, liestedak. 
ken og 

Pligmedledtrees S3et 5righoldlgt Udsalg I hel• og halvuldne Kjole. og 
Knabeutoffer i prima Kvaliteter og pæne Mønstre, 

VLei gtesereart arti hig■ca
fr
it adkerkbeerre• r til en velmorleret Manufakturhindel 

til de billigste Priser. Det har og skel altid viete mit Formast ved reel 
Behandling at vinde mine Knuders Tilfredshed. 

Jens Hansen. 

Hvede, Byg, Blandsæd og Havre. 
Kodioder og Hønseskaller, Grove danske I Ivedeklid 

anbefales. 

Wftinge Rotonin( $rabuttforretuitte 

Vort .41rbejcleltoj 
er det sherfieste til grisen! 

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

alls fra Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere 
end de norske Efterligninger., 

tiordloodels lloodeishus. 
BORNA er bedst og billigst 

5ærdigsyede 9fa6iffer 
køber De altid med størst Fordel hos-os, da vi har et stort 
Lager al ganske nye Varer til yderst billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
L 

Waldemar ,orgensens 
Wanufafiturforretning ved Jfavnen 

anbefaler nye Hjemkomne 2)arer: 

Et pænt og godt Udvalg i sorte og ',Morte Kjoletujer fra del 
billigste Uldiej, deral en god Kvalitet fra 2 Kr. og °udler. 

Til Kaaber og Frakker anbefales Pryds, Astrakan, Eskimo, 
Velour og flere lorskellige Konfektionsstoffer til sidste billige Priser. 

Besretningsstoffer fører jeg I stort Udvalg paa Grund af egen 
Systue. Jeg.lerer fine hjernmeiyede Lamekjoler fra 20Kr. Kaa-
her og Frakker fra 25 Kr. 

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

Endvidere anbefales mine bekendte gode Hvidevarer og Fie-

netter til billigste Priser, saa i disse pengeknappe Tider betaler det sig 
at fas noget godt og solidt, der holder i Længden. 

NB. Pea min Systue syes kun Stof Ira egen Forretning. 
Til. Allinge 92. 

Sier* tager ai 
klike Ibliliilller og Ihtlevrer. 
De er altid sikker pas hos mig at fas de bedste Klædninger 

Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, Rotorjakker, Hl-
dejakker og Benklæder samt prima klædevarer I Buctiskind, 
Cudviot, Sørges og andre kulørte Kamsamer til billigste Priser. 

&rande Udvalg i Drengeklredntnger og Stortrøjer. 
Bestillinger pari Klædnieger modtages, syes etter Maai s Label af 

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

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

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


