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Anerend/ tal ende: Otto Glornityktk.
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Telefon 74.
Trykt I Allinge Bogtrykkeri.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
trekket 1 el Antal cf mLtidsf 17J0 Exernpl.
og farzentles gentil" PJsivirsens1 eller lyd
vare Bod 1 Allings. Sandvig, Olsker, Rut•

stir, fic oe K1M1mSkrr
„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar sten sturste Udbredelse i Nordre li'n'd
bliver tiest i ethvert item og egner sig derOP beds,' 111 Aurtering ,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
'mav, Berns Belundtgrlvlser id enhver Arl
anasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter, eller Al lysninger, Auktioner etc.

„Nord. Bornholms Ugeblad"
sulgaar lirer Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor ag
koster 1 Kr. halvaarlig.

Novemrger - !

Og arme Mennesker fryser
og ser mod de Skyer graa
der hyppiget dækker den hvælvede
Himmels blændende Bias;
de lytter til klaprende Grenes
uhyggeligt vefyldte Lyd
og lænker ved Mindets Vemod,
pas Sommerens svundne Fryd.
De spejder med angatfulde Øjne
mod noget et klamre sig til,
mod noget, der vejer i Skaglen,
hvor ej deres eget slog til mod noget at lægge i Tryghed
det værkende Hoved imod,
neer alt synes Mærke, og Frysning
har isnet det bankende Blod.
Sart mangen maa- skuetilbage
paa Dage, der golde svandt hen;
de kasten' kun. Skaller mod Agren,
der ej giver Kerne igen de spildte, hvad de burde nyttet
med Flid til det yderste ud,
nu haanler imod dem det tomme,
der aldtig til Hjertet har Bud.
De sanser med en Gauge at Livet
har Rod I et eneste Ord,
hvori de; en Vredt n af Ansvar
og Lov og Retfærdighed bor;
thi alernied' nem sig gennem Vaaren,
mens Sommeren svandt som at Smil,
etaer „Alvor" som Kuldetids Mærke,
indridset med Evigheds Pil.
De hvirvler, de raslende Blade,
og træder saa sælsom en Dans,
alt medens de luner et Genskin
af Solskairels kuldskære Glans;
saa fyger de sammen i Bunke
og danner en Tue —• en Grav ;
nu lager Vorherre os Livet,
han en Gene sari handig os gav.
Og Mennesket studere, kan hænde,
og lænker: hvad er jeg vel selv—?
Et falmende Blad, der blot hvirvler
en Stund i det mægtige Hvælv,
Hvorfra og hvorhen? Kun et Kredsløb
ak, Herre, min Gud, var det alt!
Det Kim, der bag Dækbladet splred'
og lever]. og viened'
og faldt.
— —
Du skælvende Barn af November,
der grublet]. og spejder og stred,
ak, ser du ej, hist mellem Stubbe,
et tøflede', lysegrønt Sled ak, aer du ej Vinteren yde
et Sædene forjættende Tegn,

tldgaar I et A il lid af 1700 Rillkeeeept
III alle Mem I Allinge-Sandvig,

reaelleeee[reuzect

Fredag den 24. November 1922
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comocrecormccrx]ocncoccreccerecoo
et Smil med de gyldneste Lefler,
blandt tornede, bladløse Hegn.
Ak, kunde du skærme dit Øje
for Modløsheds mørknende Stær
og gribe hver spillende Strimle
at Sol mellem Buske og Træer Ja, kunde du se i Guds øje
med Tillid og Kærlighed ind,
de kunde selv Aarel, der holder,
befrugte dit villige Sind — I

Betty Tofte.

Yaa .godtur
gennem 8uropa.
Sems fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Norabornbotms Ugablacl)

Alting er nøgent o,e øde,
Verden er tom og mørk,
for Sommerens korte Glæde
vi ser kun en vintergrav erk;
for Skovens muntre Koncerter
af jublende Fuglekor
nu skræpper en enlig Krage
Vejenes frosne Spor.
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Jeg vaagnede tidligt næste Morgen, frisk og let tilmode. Det skyldtes sikkert den tynde Bjergluft. Udenfor Vinduerne, som vi havde
glemt at lukke, drev lette Taageskyer ned fra Bjerget, og et Rosenbed i den lille Have dryppede af
Viede. Det sne ud til at blive fint
Vejr, og, jeg vækkede Bubbi.
— Skal vi tage Bjerget i Stormskridt eller skal vi lade os trille
gennem Hullet ?
Bubbi havde Bjerghoens Hang til
Eventyr og Længsel efter det store
Udsyn. ,,Vi lager Bjerget, Serves',
raabte han begejstret. ,Du skal se,
hvor flink Jeg er til at klatre I"
Saa lagde vi Tæpperne paa Plads
og laeste Døren, Ikke et Menneske
mødte vi pas vor Vej; der var idylliske Provinsforhold i Afrola. Byen
laa endnu i tryg Søvn.
Kun Bageren var oppe. Her forsynede vi os med Hvedebrød og et
Par Plader Chokolade; andet spiseligt var ikke til al opdrive saa tidligt. Jeg stoppede Brødet I Rygsmkken_og, griev,ende hver paa sit
Stykke daggamle Wienerbrød, fulgte
vi Vejen op over Bjerget, Længe
varede det ikke itiden Stigningen
var saa stærk al Zikzekltnjere begyndte; dog fandt vi, snart en lille
stejl Sti, der i en næsten lige Linje
førte fra Afsats til Afsats.
Det var Naaletracernes Bælte, og
vi fandt mange Blaabær, der slukkede Tørsten; 1111 Solen var varm
paa den sydøstlige Skraaning. Engang.imellem malle vi 'puste ud
og vende os rein, for._ at nyde Udsigten gennem Dalene og til de karakteristiske Alpetoppe. Bubbi var
i sit Es, munter og kaad, gjorde
Jagt paa de brogede Sommerfugle
eller nynnede de smukke Alpesange.
Vi var ellerliaanden nerier op over
Skovgneusen, op pert den græsklædte
Alm med de klokkeprydede Køer og
Maleriske Alpehytter ; der saa ud til
at være langt igen, thi Bjergtoppene
1 ragede op over Snelinjen. Overrat skeisen var derfor stor, da der pludseng aabnedes en bred Tværdal med
e
• en Ille Sø og en stor, skummel
Stenbygning. Det var Klosteret,
El Stykke derfra las en anden Byg' ning, Hotellet. Landevejen fortsatte

Imidlertid :et -godt Stykke til venstre
for Bygningerne, der seer saa menneskeforladte ud. Klokken var heller ikke mere end halvelve. Det
var den hurtigste Alpepasbestigning
jeg havde foretaget, men Højden
er heller ikke mere end godt 2000
ne af hvilke vi fra Afrola havde tilbagelagt Halvdelen.
VI var Ikke engang sultne og gik
derfor videre nedefter ad de grønne
Oræeskraeninger, Idet vi fulgte Telefonpælene og lort Landevejens 7eksakIlnie skøtte sig selv,
Nede fra Dalen lob to unge Piger
Kapløb op efter os, hilsende os med
glade Tilræb; sten vi var øjensynlig ikke dem, de ventede. Bagefter
kom Forældrene, ogsaa I Turistdragt
og forsynede med store Stokke. Hvor langt der var til Hotellet? —
En god halv Time. — Kan man
ha øl der? — Freilicht — Den
lille tykke Bayrer tørrede Sveden al
Panden, smilte tilfreds og satte afsted i Luntetrav,
Vi kommer til en lang, bred Dat,
hvor Stenskred hyppigt finder Sted,
thi Landevejen trækker sig forsigtigt
udenom en uhyre Stenørken — en
smeltet Gletscher ? — Hist og her
mellem de , kantede Klippeblokke
titter Smaablomster treur: Annemoner, Krokus, Blaaklokker, Alperoser.
Bubbi finder stadig noget nyt, der
maa presses ieRejsehatindbogen. Til sidst maa jeg protestere, der er
ikke Plads til mere, Vi spiser vort
tørre Brød til Chokoladen og drikker Kildevand til; det smager som
en Herreret.
Mod øst udvides Dalen Ill en
Højslette, kantel af øde snedækkede
Bjerge. Her ligger den lille By Andermalt, en,Klyrige Huse omkring
en lille Kirke, hvis slanke Spir tegner sig mod en blank Himmel, et underligt Syn I den store Stenørken. Men Landevejen fører ikke
derhen, deri styrer lige mod Nord,

mod en solvarm Himmel,
Klokken 2 den 16. Juli Maar vi
pas Broen over Mellefosaen og ser
de store Hjul male det hvide Mel.
Nu er det Tel at faa lidt Mad og
en Kop Kaffe. Efter en Rast fortsatte vi Igen. Dalen vinker os ned
til det prægtige Svejts, ned til det

gemytlige og gæstfri Folk, ned til
Civilisation og velordnede Forhold.

Men vl kom ikke aaa langt, som vl
gerne vilde. Bubbi var gattet træl,
vi havde jo opart ydeten flot Præstation, og det sne ud til Regn. —
Ved en lille Station tog vi med Toget III Altdorf, klemt inde mellem
Turister og Rygsække.
Svejts er et dejligt Land at rejse
i, Priser paa Levnedsmidler og Hotelophold billige. Der gøres meget
for de rejsende, hele Folket er in-

teresseret i at ingen Fremmed laer
et ugunstigt Indtryk af deres Lend.
Ogsea for den rejsende Haandvrerker er der sørget. Foruden de almindelige organiserede Rejsekasser
har i hver By de fleste Fag private
Rejsekasser eller man faer Sovekort
til halv Pris eller uden Vederlag.
Kun neer den rejsende Haandværker f Løbet af et halvt Aar ikke har
halt Beskæftigelse, mister han Understøttelsen, og trælles han uden
Midler, sendes han „med Schub',
dvs. med Jernbane, til sit Lands
Grænse under en. GendarmsLedsagelse. Dette er Grunden til at
man saa at sige aldrig træffer en
Betler eller forhutlet Individ i Landet, thi Svejtseren selv er flittig og
ofholdende.
Jeg blev derfor glad overrasket
ved al Kollegaer at Isa tilstillet Sovekort til Hetet zum Schwan, hvor jeg
ogsaa fik Bubbi anbragt for 50 Ctrn.
Det var dejligt igen at komme f en
rigtig Seng, og vi sov godt og længe.

mod de stejle Klippesider. Først
neer man kommer helt derhen, opdager man en snæver Spalte, en
dyb Kløft, det aealcaldle Urnerloch,
hvor Vejen er mejslet ind i Klippen,
hvor Solen aldrig skinner, hvor Isnende Vinde minder om Dødens
frygtelige Nærhed, som var del Bjergets Aand der sandede paa os. —
Dybt under os bruser Djævlefossen,
et øredøvende Spekteldrel, og lidt
efter hører en antal, stensat Bro —
Teulelebrlicke — os over pas den
anden Side. Man bliver svimmel
af at se ned i dette malende Dyb,
kan ikke høre, hvad man selv siger,
og over vore Hoveder ser vi kun
en smal Stribe Hintmel mellem stejle
Klippevægge.
Videre fører Vejen ud mod Lyset,
svinger sig om St. Gotftards nordlige Afsats, hvor Dalen udvider øfg
med stærkt Fald. Lige under os
bruser el Tog frem af den over to
Mile lange Tunnel, og vi ser blanke
Skinner, hvor der rangeres. Dernede
pas begge Sider Fossen ligger Gnscherren, og bag den hæver den isbræmmede Dammagletscher nig op

Ovenetiaende viser et -Billede
det gamle Kloster mur Store Sene
Bernhard og en af Klosterbrectrenes
bedste Hjælpere, naar det gælde
om et redde vildfarne Rejsende. elgens Klosteret paa St. Gotlhard
har som Formant at hjælpe og vejlede de Rejsende, her bespises og
ydes Husly thi Tusinde Vejfarende
aarlig uden noget som helst Vederlag — amts rig er denne Institution

Ugespejlet.
Pen 13alkan er Forholdene uklare endnu; tilsyneladende er Arrige
raregeringen ved at falde til Feje,
idet de vel næppe havde ventet at
finde en Sall sandet Front af Stormagterne, enm Resultant af dens
udfordrende Politik i første Omgang var.
Konstantinopel er foreløbig ertitreret i Belejringstilstand og Sultanen stillet under engelsk Beskyttelse.
Den Enighed, der straks ved de
sidste Uroligheder konstateredes
mellem England og Frankrig, er
allerede ved at blive af tvivIsnm
Værdi; og man mare som san ofte
før spørge sig selv, om der i r.trri7den kan tænkes en effeetiv Alliance mellem de to Lande, hvor næsten enhver Begivenhed i de franske og engelske Interesselande, giver Anledning til at vise den mest
fuldkomne Uenighed mellem de to
Stormagter.
Nu er særlig Spergermanlet om
Tyrkerne vanskeligt, fordi Frankrig her sine specielle Interesser
Lilleasien, medens England først
og fremmest maa tage Hensyn til
Mohammecianerne i Indien, og den
Virkning et eventuelt stærkt Tyrki kan faa ved Paavirkning gennem Persien til de indiske Urocentre.
Den paateenkte Fredskonference
med Tyrkerne i L.ousanne er fereløbig bleven udsat.
Der er opstaget Regeringskrise
i Berlin; der panteeekes Dannelsen
af en ny Samlingsregering med en
mere alsidig Repræsentation fer de
forskellige Partier, navnlig skal Industrien have Repræsentanter i
Regeringen, hvilket falder sammen
med Tysklands sidste Erstatningsplan. Dette passer dog næppe Soeialdemoleraterne, der beskylder
Storindustrien for med Vilje at
start i Vejen for en aktiv Valutapolitik. —X.

Om Flankeproduktionens
Reniabilltet,
Konjunkturtilstanden har i øjeblikket berørt Landbrugets forskellige Produktionsgrene paa en
saadan Maade. at Underskuddet ofte træder i Stedet for Overskuddet.
Det er en given Sag, at de Grene af Bedriften, som nu giver
derskud, ikke uden videre kan tiernes, men man plejes lige fuldt for
Fremtidens Skyld. Men tiet er en
lige san given Sag, at de af Landbrugets Produktionsgrene, som i
øjeblikket er virkelig frugtbare.
bor tildeles en ekstraordinær Opmærksomhed og Pleje; det gælde:i særlig Grad Svineproduktionen.
som for Ojebliket mita siges at være Landbrugets bedste indtægtskilde. —
>Fyns Stifts Landbrugstidender
refere. r et Foredrag af Forsøgsleder N. Bech om Fodring og Opdræt af Svin. Hr. Bech fremsætter bl, a. følgende Bemærkninger
Trivelighed og Tilvækst:
>Det gælder om, at Slagterierne
• e avlsler! -Isen arte-k'er derand
Haand, maledes som det er Tilfældet gennem For.segiestntionerne,
hvor men undergager Dyrenes Tri.Velighed; og det viser sig her, at
Triveligheden er meget forskellig
for de forskellige Hold, saaledes at
Forbruget af Foderenheder pr. kg
Tilvækst varierer fra 3,5-51 Og
mier man regner med en Tilvækst
att((100-gl2) 88 kg, bliver der en
Difference af (88X1,5) 132 Foderenheder, og delte bliver (132 \ 22)
4 fix, 04 Øre pr. Gris, hvis en Rø:

derenhed sættes til 88 øre. etli Svineavlens Fremme vikle Oprettelsen
af flere Svineavlsforeninger medvirke - helst en 1 hver Sogn -,
samt at der i Tilknytning hertil
blev foretaget Knaringer af de
bedste Søer.<
- Da Triveligheden er en afgørende Faktor for FlreskeprexInktiernes Rentabilitet, fortjener dis.' 13eguerkninger kraftig Understregning, just nu, hvor sen mange beskæftiger sig med Rentabilitets-problemet. Om dette Problem for Svinenelens Vedkommende hedder det videre i samme Foredrag:
>Hvis man spørger, om det kan
betale sig at producere Svin i øjeblikket, de mas. Svaret blive, at
evig man selv producerer sine Pattegrise, da bliver det en god Forretning, hvad følgende Beregning
viser. Der gans ud fra, at en Griseso aarlig fortærer 1000 Foderenheder a 20 øre - 200 Kr. - og
udførte Forsøg viser, at det er
hajt regnet -, dertil lægges Udgifter ved Pasning, Bedækning,
Forrentning osv. - 40 Kr., det bliver ialt 240 Kr. Sættes det aarlige
Antal Grise til 15, bliver det (240
15) 16 Kr., som hver Pattegris
koster at producere. Hertil kommer
Grisens Foder fra Fravænning til
Slagtning; regner man med, at en
Pattegris vejer 12 kg ved Fravænning og 100 kg ved Slagtning, bli. 12) 83 kg; og medver det (100 -e
gear der hertil 4,25 Foderenheder
a 22 Øre pr. kg Tilvækst, da bliver
det (88X4,25X22) 82 Kr. 28 øre,
som det koster at fede Grisen op.
Lægges der yderligere hertil 20 Kr.
til Pasning, Staldens Vedligeholdelse, Forrentning 06V., de har vi den
leserdigproducerede Gris til en Udgift af (16,00 + 82,28 -I- 20) 118
Kr. 28 Øre. Regner man med, at
der af Grisens 100 kg levende Vægt
fragaar 28 pCt. til Svind, de bliver
der en Indtægt for (100 e- 28) 72
kg Flæsk a 2,20 Kr. - 158 Kr. 40
øre, og Overskudet bliver (158,40
-e 118,28) 40 Kr. 12 øre pr. Gris.
SlagteriettiOver•
skud, der sidste Aar beløb sig til
11 Kr. pr. Gris. Men skal Pattegrisene kubes og betales med 50 Kr.
for Stykket, da bliver det økonomiske Resultat ikke saa gunstigt.<

L. L.

Fra Uge til Uge
Politivedtægtens
1. Kap. § 4 lyder: „Ingen maa paa
offentlig Gade, Vej eller Rads eller
indover saadan skyde med Bøsse,
Pistol, Neglebøsse, Bue, Pusterør
eller andet eaadant - --". Denne
Bestemmelse er vist gaget adskillige
at Glemme. Saaledes blev jeg Vidne
til for nogle Dage siden at et Par
lange Knægte, som jeg desværre ikke
kendte, benyttede de saakaidte Hundepistoler bag en ældre Kones Ryg
pas offentlig Gade, hvorved de med
Hensigt fik jaget Skræk i Vedkommende. Fortsættelse af denne eller
lignende Sport kan blive dyr nok
og bør forhindres.
Angeaende Cyklekørsel stier der
§ 41, 5. Stk.: ,,Cyklekørsel er tilladt
overalt, hvor Kørsel med Vogn eller
Ridning med Heste er tilladt. Det
er forbudt at køre med Cykle paa
eller over samt trække Cykler henad
Gangsti eller Fortov. Ind og ud al
Porte i Gaderne og paa Pladser maa
der ikke køres.' Denne Paragraf
bliver ubevidst overtreadt af mange.
Men hvorledes skal det forstels,
at man ikke maa køre hen over
Pladser ? Er det f. Eks. Meningen
at der ikke mile køres pas Lindeplads I Allinge? Det vilde Vare betryggende at fas et kompetent Svar
fra Politi eller Byraad, - for maaske kan Lovens Ordlyd omgeas ved
al man fremtidig kalder Pladsen for
1. Eks. .Lindevang".

W.

Gudstjeneste og Moder
Søndag den 26, November
Allinge Kirke Kl. 10. Skrtm. 9,30.
Olsker Kirke Kl, 2

Statsmanden

Griffenfeld.
I Rristianaborg Slots Omgivelser
i Anlægget foran det kongelige Bibliotek, blev der i forrige Meaned
rejst en Statue af Griffenfeld.
Det er vist Tilfældet i alle Kultur-lande, - Bismarck fremhæver
det egnen, for Prøjsens Vedkommende i sine >Tanker og Erindringere, - at der meget ofte er fremmed Blod i de store Mænds Aarer.
Forklaringen er vel i Hovedsagen
den, at de fremmede man udfolde
Energi for at boble sig oppe, og
denne Energi fører sna dem selv og
deres Efterkommere yderligere
frem. Meget tidt ser man perse, at
de, der opriedelig er af fremmed
Herkomst, er de allermest nationalt ivrige. vel fordi de er det efter
et truffet Valg, medens vi andre er
bleven nationale, ligesom det fremspirende Græs bliver grønt, mange Ganger neonske egene fordi de
fra llernshen er ubevidst har taget
Afstand fra ilet. som Kammeraterne var reelerne til at drille dem
med.
Disse Beiragleringer bekræftes,
navr vi ser rem Peter Seininineher,
som han jo egentlig heil. Han var
af fremmed Herkomst: han linvde
en tysk Fader, og Moderen var ogsne af tysk Æt.
Forældrene var velhavende, san
lian i en ung Alder kunde gøre en
lang Udenlandsrejse. Pari denne
sari hen i Frankrig en kraftig Enevælde, og de hen ene kommet hjem
til Danmark, hvor Enevælden ogsan var bleven indført, tre/tilte
han mim. i Fredetek den 3's Tjeneste eg udarbejdede blandt andet
Kongelnven, der i næsten 200 Aar
lagde al Mar t i Kongens Herind,
Var hen neer:tig rinder Frederik
den 3', var hen det endnu mere
Efterfølgeree, Kristian den res
seks første leegeringsear. Han blev
adlet og fik Navnet Griffenfeld og
blev næst Kongen Rigets første
Mand.
Den lille, men velskabte og smuk
ke Griffenfeld var ikke et Geni,
naar vi dermed betegner den, der
har nye skatende Tanker at fere
frem: men han var i en sjælden
Grad i Stand til at optage og nærmere udvikle, hvad der dengang
var det, der trængte frem, og det
var Enevældens Tanker. Til Kongemagtens Forherligelse skabtes en
ny Adel af Grever og Baroner, og
Rang og Titler knyttede mange til
det nye Regeringssystem; men ved
Siden af dette, der ikke kan tiltale
os, bragte han en udmærket Orden
til Veje i Statsstyrelsen, hvad der
ogsaa er det, der har gjort, at
hans Støtte nu er bleven rejst, og
styrede med Dygtighed og Kraft
eaa alle Omrender.
silriffenfeld var ogsaa
til Trods
for den fremmede Oprindelse eller
forøget derved - en snare ivrig
dansk Patriot, og han var i Bunden
en from Mand, Dette udelukkede
dog ikke et Overmod, der skaffede
ham mange Fjender, en Hensynsløshed, der omsider vendte den godmodige, af ham overlegent behandlede Kristian den 5's Hjærte fra
ligm; og en Lyst til at berige sig,
der lod ham foretrække de Embedsansøgere, som var villige til siden
.it tilstille ham store Pengegaver,
forøvrigt noget ikke ualmindeligt
blandt den Tids MiniMre.
Et stærkt Parti dannede sig
imod ham, man fik lige efter den
skaanske Krigs Udbrud Kongen til
at lade ham fængsle, og hans Em-.
bedesalg ;egjorde det vanskeligere
for ham at vinde Tiltro, da han nu
skulde tilbagevise den uretfærdige
Beskyldning, der rejstes imod ham
for at være købt af Landets Fjender, Det var Krigstid, og i en sarsdan er Sindene ophidsede, saa den
Mand er ilde stillet, der bliver mis•
tænkt for at være Forræder. Man
dømte ham fra Ære, Liv og Gods;
benandet pan Retterstedet blev han
Fange i 22 Aar, de 16 sidste paa
Munkholm ved Trondhjem, i hvilken By han fik Lov til at dø.
Griffenfeller Støtte stuer nær ved
de Steder, Regeringskontorerne,
hvor hans Virksomheds Spor kendes den Dag i Dag, men ikke paa
et stærkt befærdet Strøg. Han var
en Enevældens Mand, og vi anser
ikke denne for den heldigste Pegegeringsform.

E. C. T. Lutuldahl.

Interview.
Vi standser den unge Seer:e:n-di uklar.
- Hvorledes gaar det med den
,bornholmske Komedie?
- Det gav strykende, siger ban
og ser overmande lykkelig ad, Den bliver en Stikces - i ilt Fald
hvid Tilslutning engsar. Publikum
'ormelig hamstrer de nummererede
PI.Ahe, . Ib er Dag mas vi formere
Ratkerne - og jeg har min Hyre
med at skade Plads. Men kan vi
las Værten tel at fjerne Væggene Ill
Varel,.erne pas begge Sider af den
lange Korridor, saa 'rentier jeg der
lian indvindes endnu el Par Huniltede Siddepladser I- Men Slagpladserne
- Ja, dem der vil strut, man sten
- I Kø i Haven eller op ad Teliterstræde ?
- Ja, det er jo en Ide - men
forhaabentlig vil det lykkes os at
las alle under Tag.
- Vi glæder os - -- Jeg ogsaa Og den meget optagne og lidt
distraite Sceneinstruktør stak Fingeren I Munden, rakle mig en halvlid•eget Cigar til Afsked og forsvandt
skyndsomt.
A rgu s.

Drømmens Liv.
DRØMMEN hører nu til de faldne Stormagter. Den er Genstand
for Videnskabsmændenes, for Psykologernes Forsøg som andre af
Sjælelivets Forteeiser. Men hvilken
mægtig Rielle har deri Ikke spillet
i Anehundreders Morgen, i de mørke Uvidenhedens Tider? Drømmen
var det hemmelighedsfulde, det evetnaturlige, det, der varslede om
Fremtiden, den Tilstand, hvori Guderne talte til Menneskene. Se hos
Hovur, hvordan Palles Athene, naar
hun vilde redde sin Yndling, den
randsnare Odysseus, lader en dyb
Søvn falde over ham og viser sig
for ham. Overhovedet flød den
Gang Drøm og Virkelighed over i
hinanden uden faste Grænser, Drømmen var snarere den højere Tilstand
hvor Menneskets skjulte Kræfter
sahenbaredes, hvor Sjælen, friet fra
Legemets Tyngde, svang sig til ukendte, salige Verdener, hvor den
fik Bud om det, der skulde komme
Og Troen paa Drømmen fortsætler sig for Resten endnu ned i vo•
re Dage. Spørg Lollerikollektørerne.
der gear Ikke een Trækning uden
der kommer Folk, og forlanger
drømte Numre. Og endnu kan man
i Sidegaderne købe Cyprianer og
andre Drømmebøger, der siger, at
den Drøm betyder Penge, den Uheld I Kærlighed og andet at den
Slags Tøjeri. Men Videnskabsmændene eksperimenterer med Drømmen, som de eksperimenterer med
Kulstof, Ilt og Brint og andre kemiske Stoffer.
Sandsynligvis er deri dybe drømmeløse Søvn kun en Indbildning.
Vi drømmer altid, vi kan blot ikke
huske det naar vi vaagner. Selv i
Søvne modtager Hjernen stadig Indtryk ude fra : Lysfornemmelser, der
trænger ind gennem Øjeulaaget,
Høreformernmelser, Følelse af Varme og Kulde, alt eftersom vi ligger
for tæt pakkede ind, eller sparker
Dynen af os, Fornemmelser af nyk,
kort alle de Fornemmelser, som vi
modtager i vangen Tilstand. Men
medens vi Dagen lang har Herredømmet over disse Omverdenens
Indtryk, føres de nnder Søvnen lige
som med slappe Tøjler gennem
Sjælen, de opfattes og fortolkes
ganske vilkanrligt.
El af Drømmeeksperimenterne
var følgende: En Mand lod elg
vække ved at lede Vanddreabe paa
Vanddraabe falde ned paa sin Haand.
Der faldt ialt 10 Draaber Inden han
vaagnede, og det hele log et kvart
Minut. Men I denne korte Tid hav-

de han lever og lidt Manfred«. Han
drømte, at en 0.:ri bu-ede sig mi
i Herinden og gnavede sig frem i
den. Han gik til en Læge. der veste
ham hen til tyske Læger. Han rejste sari til Tyskland, besøgte Spec'alist pan Spcc ahst uden at kunne
fas Lindring. S.:a hørte han one er:
javanesisk Lege, han gik om Byd
i et Skib for at Sejle til Japan, urtdervejs lod han 5111 Haand henge
ud over Skibssiden ned i Vandel.
Saa langt var han da hen vsegnede.
Fra deri første Dranhe til den sidste
var Iler som sagt et kvart Minut,
det viser den voldsomme Fart i vore Drømme.
Folk, der Ilder i Savne, lien I
Regelen intet erindre, mier tie vaagner, de tror at have sovet fast uden
Drømme. Og dog er Ordet kun Udslag al Drammen. En al dem, der
anstiller Forsøg, havde givet sin
Kone Ordre til at vække sig saa
snart heri talte I Søvne og blev vækket, da han Gang efter Gang rnable: Det er min, det er mlle Han
havde drømt han var pis Bogauktion, men hver Gang han havde
!nået en Bog tilslanet, strakte hans
Nabo en uhyre Arm ud og tog Bogen, hvorover Ejermanden rasende
skreg. Det er min, det er min.
011e knytter vore Drømme sig til
vor daglige Virksomhed, I de ubehagelige Drømme forhindres vi i at
u 'fere den, eller udfører den under
generende Omstændigheder. En bekendt Prolesser ved Københavns
Universitet drømmer ofte, at han
stiar par Katedret og skal holde
Foredrag, men opdager sari pludselig, at han slåer i bar Skjorte, og
bliver yderst ulykkelig derover, søger pee alle Mander al skjule det,
for at Studenterne ikke skal opdage
det.
Meget almindelige Drømme er
det at falde ned, at flyve gennem
Luften, undertiden drømmer man
endog at man har Springljere under Benene, saa man i uhyre Sæt
kan fare over Huse og Træer. Endvidere at ens Klæder generer en,
eller at man ingen har paa, det sidste væsentlig, naar man ligger blottet. Eller noget holder fast paa en,
eller Røvere, bidske Hunde, frygtelige Fugle forfølger en. Eller man
gaar gennem en Skov og Træerne
rækker deres Grene som Fangearme ud etter en. Men hvilken Drømmen end er, dens Aarsag er altid
simpel og naturlig. Det er Indryk
ude fra, kun galt fortolkede, - det
er Efterveer af det, der har optaget
os I Dagens Lab. Det er gamle Erludringer, der baner sig Vej op af
Sjælens Dyb.

Og undertiden et Drammen slet
ikke sæt ufornuftig. Adskillige'Videnskabsnarend og endnu mere Digtere
vil vide, at de undertiden I Drømme har løst et Problem, som de ikke kunde riede I vangen Tilstand.
De bar tumlet Dagen lang med et
Emne, ikke kunnet las del !ormet,
de er trætte grinet i Seng, og Hiernen har arbejdet videre, Indtil Lesnineen pludselig har siaaet ler dem,
og Glæden har været saa stor, at
den har vækket dem.
Prospero,

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.
Rønne-Pinnd•le
t)

Fra Rønne
8,25 2,00 6,10
• Nyker
8,42 2,19 6,29
- Klemenker 8,55 2,36 6,46
9,11 2,52 7,02
- Rø
9,26 3,09 7,19
• Tein
9.37 3,22 7,32
Allinge
Sandvig
9,45 3,30 7,40
1.) Løber kun Onsdag og Lørdag.
Mand elt-Remme
Frs Sandvig
• Allinge
- Tem
- Re
- Klemensker
- Nyker
- Rønne
e) Løber kun
ee) Løber ikke

(t
(t1'
1,20 10,00 4,20 8,00
1,30 10,08 4,2811,08
1,42 10,18 4,39 8,19
2,00 10,34 4,56 8.36
2 20 10,53 5,16 8,56
2,36 11,05 5,30 9,10
1,00 11,25 5,50 9,30
Onsdag og Lørdag.
Onsdag og Landlig.

Søn- og Helligdage.
/Ion ae -Iland•Ig

8,45
Fra Rønne
9,02
Nyker
Klemensker 9,15
9,30
Rø
9,43
Tein
9,53
Allinge
10,00
Sandvig

12,35
12,52
1,05
1,20
1,33
1,43
1,50

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

Smadvig-Bøsse
9,15
10,25 6,00
Fra Sandvig
10,32 6.07
9,22
- Allinge
9,31
10,41 6,16
- Tein
9,45
10,55 6,30
- Re
- Klemensker 11,11 6,46 10,01
11,21 6,56 10,11
- Nyker
11,40 7,15 10,30
- Rønne

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

1

Nordludels 11311dolshos,

»amer, se faer!
Ved Køb af Stof til Kjoler og Overtøj i min Forretning
kan De, om ønskes, Ina det gratis tilkuppet og passet. Ligeledes ved
Køb al Tøj til Dyner og Dækketøj syes og sømmes det gratis.

Waldemar Jørgensen.
Ingen ved
hvor lang Isperiode vi faar i Vinter.
Husk derfor at indgive Deres Bestilling paa

KUL og KoKs.
En større Ladning ankommer nu. Ved at indgive
Bestilling straks kan der købes billigst.

»uge Stolottial $roDuttforretning
Glas og Porcelæn.
Et større Parti udsælges billigt.

9iftissfic Molopiat

4frobuttforretning

.

.

•

.

•

•

•

•

Nbodostnier Kr, 6,25 Vine, Rom, Cognac,

•

•

pr.
Par.

do.

AN!~

•
•
•

•

Hregtestøvlet nye
do. fritime& nye

— 11,50 —
-= 13,50 -

Alle Støvler i Nr. fra 40 tit 46
Forede Kapsko med Plyskant
Kr. 6,50.
Nye Klædesko sælges
meget billigt.
Tritsknmeger

Dame- og Børneovertøj

•

— 7,00 —

L. Larsen.

i største Udvalg.

Meget billige Træsko
Fra l Dag sælger jeg jyske Træsko til følgende Priser.
Som Eks. Nr, 40-43 med nyt
Læder Kr. 4,25 pr. Par (er Kr. 1,25
under Træskomagernea Pris pr. Par)
Nr. 40-43 uden Læder Kr. 2.45.
Nr. 27 med nyt Læder Kr. 2,05.
Nr. 27 uden Læder 1,25.
— Alle øvrige Numre I Forhold
hertil.
Dette enestagende Tilbud til og
under Fabriksprisen og olie uden
Beregning af Pragtomkostninger trodser enhver Konkurrence.

•
•
•
•
•
•

Ekstra god Portvin tre 250 0.F1.
Rigtig god Rødvin til 2,25-2,30.2,50
Extra prima do. Id 3,00 - 3,50
Allerfineste Boirdeaux og Bourgogne Rødvin 4,00 - 4,50 ø. Fl.
Extrahn Sherry til Madbrug 3,00
Fin lagret Madeira 3,50 4,50-5,50
Ren hvid Oporto Sygevin 4,50-5,50
Finligret Sauterne
4,50 - 5,50
God Rom pas hele og helse FI.
ilt smal Priser.
Diverse Likører ogeCrilerc billigst
Righoldigt Lager i hel og halv Fl.

Isl. Lammekød
at meget tin Kvalitet er hjemkotts•
mel og solges

Kogeærter
al uy Hel!, meget letkogende.
Flykerter, Bønner, prima nye
bornholmske Byggryn haves Pia
Lager til smag Priser.

Kolonial
altid i bedste Kvalitet til billiget
mulige Priser.

P.C.Holm, Allinge

£nr«n. 00i 8sIborfiliolffiske
llampskibssolskah.
Dåmetasker.
4S• Ø.

saml Herre- og Dameportemoneer,
Visitmapper og Seddelbøger, alt
prima Skind og Priserne meget billig..

De Aktionærer i Allinge-Sandvig
og Omegn, der er interesserede I et
deltage i Indstillingen til Besaelleisen
al Ekspediterpladsen I Allinge, bedes give Mode paa Hotel Allinge
Mandag den 27. November Kl. 21/,

præcis.

Sandvig Boghandel
B. Alorahamsen, TI. 55.

P. Jul. Sattdersen,

Trsicomoger L. hopsa Øgle boroholotsk llih000iog. Forklæde- og 1111110MM,

Børnekjoler udføres solidt og billigt.

Ren udenlandsk Bihonning,
225 Øre med Oles.

Et Parti forskellige originale

tohakker og Cigarøller
•
•
,
•
•

el

er hjemkommet og sælges meget
billigt i Forhold ill tidligere Pris.
Exempeivis nævnes. Chicane (Printe Albert) i Blikdaaser og Pakker,
Før 2,25.
Nu 0,59.
Cigaretten Federal.
Før 1,20.
Nu 0,20 Pk.
Største Udvalg — Billigste Priser

For Vinteren er nu hjemkommet de sidste Nyheder af saavel moderne kulørte Eskimo- og Velourfrakker med og uden Skindbesætning som Plyschkaaber, Kostumer, [fistre, sorte Klædes- og Eskimokaaber, Barnefrakker i alle Størrelser, flere Farver
og Faconer, og Udvalget er nu saa stort, at ethvert
ønskeligt Prislag kan lindes.

Il. Lund,

Cigarer.
Største Udvalg af Cigarer i 1/2 &
1/4 Kasser til alle Priser.
Prøv VI Kasse Cigarer
med Bælte til 2.50.
Gode danske Cigarer fra 10 Øre.
Alle kendte Mærker føres.

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

•

Magasin du Nord, Allinge

11. Lund.

ved Victor Planek.
ers

•

•

•

•

•

• 114 •

•

•

Henvendelse til Postbud Rasmus-

9.2..,Carsen.

sen, Klemene By.

God Fjedervogn

Tæt Vinduerne med

fil

Stormvoks,
farts hos

.7. 2. Larsen,

3rIlinge.

Kogeærter
letkogends gule Ærter. Ny Høst,
Linser.
Flrekkeærter. Brune Bønner, anbefales til billigste Priser

2at,oem,,

Overretssagfører
2ojesen .7rofoed, Rønne
Set, Illortonereado 17.

Inkassation, Dekumentekrivning m. m,
Hasle Onsdag Formd,

Træffes I

ved Sparekassen, Allinge.
•

•

ee

•

as

SCerdigsyede Wa6itter
køber De altid med størst Fordel hos":os, da vi har et stort
Lager al ganske nye Varer til yderst billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

Fnis 11311S011 som sognepræst
al Pastor V. Christensen.
Pris 1,25. Indb. 2,50.
Mange andre • gode Bøger.
øvrige Varer henhørende til Papirforretning anbefales,
Bestillinger modtages gerne paa
alle tenrels Juleliælter og Almanakker,

1-1, Lund.
eger De en lige, en Karl
olier en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær ,
ung en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godl
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

j

Største Udvalg i Trikotage.
Deres Trikotage af Undertøj og Garn køber De selvfølgelig billigst og bedst hos mig, da vi selv fabrikerer tran meget som muligt.
Kulørte Golftrøjer og Veste med og uden Ærmer samt dan
ske Lama-Sjaler i [tent Udvalg. Stort Lager at Uldtæpper, Hestedækken og Plaid fra 5,75.
Ligeledes el righoldigt Udvalg i hel- og halvuldne Kjole - og
Knebestoffer i prima Kvaliteter og pæne Mansire.
Lager al Pigefrakker.
Vi fører alt hvad der hører til en velassorteret Manufakturhandel
lit de billigste Priser. Det har og skal altid være mit Forrnaal ved reel
Behandling at vinde mine Kunders Tilfredshed.

Jens Hansen.
BORNA smager delikat.
Tvistlærred 70 cm. 70 Clre
do. svær 130 cm. 100 Svaertkipret Et0 cm. 150 -

Nordlandets Handelshus.

helt i Nordbornholms Ugeblad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas Nordlandet

Inljes Sild i Stykkevis
Stor delicat Fedesild.
Rollemops i Stykkevis,

Anchovis i løs Vægt.
do.
I Daimi-,
Gaffelbidder,
Benfri Sild, Røget Fedesild i Tomat
Kogt 'elsk Lake i Dieser.
Røget Laks i Daastr.
Billigste Poser.

J. B. Larsen.
Fin hvid, letsaltet 50 øre pr,
kg.
Fineste afrakket Klipfisk

t3. rar en

Rammelister
er hjemkommet og sælges til betydelig nedsatte Priser,.
Billeder indrammes.

Hane Kjøller,
Katisvarig, syd for Tein.

Petroleumsovn
samt en lille Kakkelovn sælges.
Si aberlors, Sandknas.

Oreoge-81orlisier syes
sanvel a! nyt som gammelt.
M. Nielsen, Solvang,
Det aarllge

Syloremogsliorisalg i lis
finder Sted Onsdag den 29de
November Kl. 3 i Brugsforeningens
Sal. Missionær D a m, Rønne, taler.
Gaver modtages som tidligere med
Taknemlighed.

En ung Pige
kan til 1. Januar fan Plads hos

.7er. .7rofod.

Sandvig Boghandel.
E. Abrahamsen. Tit, 55.

Hallelyst.

Fersk Medisterpølse og Sylte.
Bedste Kvaliteter,
Friske Varer hver Torsdag.

En 15 kg Bismer

Bayerske Nur og ifmkpolsor
Prima leget Flæsk, lin Leverpostej
anbefales til billigste Dagspris.
Allinge e:4
Tlf. 12.

er tabt mellem Tein og Allinge.
Bedes leveret liallebest.

En Gylte
eller ung So, til Slagtning, ønskes
til Kabl.

Kudesgaard,

Tlf. Rø 29.

•111411•0•••••••••• •••••••••••••••
•

hiliolkoifiedie

!Biografen.

alttoldes

Sendag den 26. November Kl. 8 pr.
pas. Teatret

Sindig den 26. Novbr. Ki. 7'4

for Medlemmer at Selskabelig Forening og Haandværketforeningen.

Missiacideira klell

Der opføres:

Stort Lystspil i 4 Akter,

.7(1,0,

som graver - -

-

Elefantjagt

Dramatisk Bagatel i I Akt.

morsom Tegnefilm.

Yastelavnsgildet.

•

Sangspil i en Akt
i bornholmsk Dialekt.
Billetter a 1,50 (nummererede 2
Kr.) fans I Allinge Boghandel.
Efter Forestillingen en Svingom.

e. 9folin
bet Al

Jagtbosser,
Sovekammer Møblement (hvid Lak)
og billige brune Senge, Vattæpper
og Puder, Gardiner samt mange ettere Husholdningsgenstande.
!Laptelt-, Hahn Allinge.

en lille Hest købes gerne.

enkelt- og dobbeltløbede, til meget
smaa Priser. Ladede Patroner, Patronhylstre, Krudt, Hagl, Fænghætter og Forladninger.
Salonbøsser og Aniniut.,m, Luftbimse, Pi', Kugler og Stiver.

Ordet er frit
Vi gru- vore mange Lessere i by og
aa Land opmmrksom paa, at enhver kin
Pas optaget Artikler og Indtog om Emner
at almen Interesse i ,Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingeleen ar kun, at del skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Gramser, samt at lndeendete— til
Underretning tor Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeleder modtager
Redaktionen gerne Meddelelear om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladan' Spalter.
Dette galder Mulde Byen og Landet,
og det er en Setrtolga, at Redaktionen
altid vil iagttage den serangeent Diskret
tion med Hensyn ell eine Kilder,

Indtryk fra Orienten.
(itnerinii

Fineste dan" Febrilt/d
i
Kg Peikkler.

syr
Cf,

ri„Viw.,har Eneforhandling
94 • ',""' af det'ægte

ZEPHY11 HEFOR IMAYET8r1
4

Spar Penge, — Spar Vamle.

,,!.)

Bemærk Varemærket.

Nordlandets Handelshas.
-1~1011~

■

111 BORNA giver lækkert Smørrebrød.

sirbejddtq og
Inderbeklædning
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 tii 8 Kr. pr. Stk. Drengedragter føres paa
Lager i alle Størr. og Kvaliteter.

Jens Hansen.
BORNA er god!
"Illenweemmeiøert~imeenernia•

Alle Mennesker,
som

har set.' hvorledes

Bornholms ileggabil Naroarloo,

fremstilles, behandles og opbevares,; vil_:"ganske uvilkaarligt forlange dette hoffine Produkt til sine Maaltider. — Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Vort "irbejddtej
er det stærkeste til grisen/

alfs
end

Gode Buchskindsbenklæder
Kr. 6,50.
Stærke Maskinbenklæder
- 6,, 50.
- 12,00.
Amrikanske Molskindsbenklæder
-' 12.00.
Stribede Buchskindsbenklæder
Vi har Eneforhandling paa de originale , Pioner-OverIra Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere
denorske Efterligninger.

ffordindets Hadelshos.

Efter at have tilbragt en lille Tid
i behagelige Omgivelser. begyndte
vi omsider den ret. lange og inter~ante Tur gennem det gamle
Sultanslots mange forskellige Byg.
finger. — der bestaar af Bygnings— og
værker fra ca. Aar
blev benyttet indtil midt i det Nittende Aarhundrede. Vi gear gennem den i Ludvig den XVIls Periode byggede Med.selii(lie Kicksk, hvor
man har den mest storslaaede Udsigt over Bosperus, gennem den af
Livlægen beboede Pavillon. der er
en underlig Blanding nf Orienten
og Vesten. Tildels møbleret paa
østerlandsk Facon med de brede
Løjbænke langs Vreeze og Vinduer
og tildels med silkebetrukne Sofaer og Stole. Derfra ganr vi forbi
den lille Fiskedam, der er lavet
lige udenfor Sultanens private Værelser, ud til 13agilail Pavillonen,
der er, synes jeg, det smukkeste
Itygning.<werk. Udvendig er den
smykket men pragtfulde kulørte
fajance-Fliser og indvendig smykket med silkelmNierede Divaner og
perlemorsindlay.te Vægge og Skabe.
Vi i-krnar over den indert"
(laardspkals og kommer ad rn
Trappe ind i en mindre og fra de
andre isoleret Bygning. Vrerelset,
vi først kommer ind i, er ganske
mørkt, og først efter nogen Tids
Forløb hør man vænnet sig ran
meget til Lyset, nt man kan se sig
om, Her modtog Sultanen de fremmede Magters Gesandter, og havde
LejliahN1 til, fra sin mørke Krog,
at ransage den Indtrædende.' Ansigtsudtryk. Det man ikke altid have været rart nt fan tildelt Gesandtakabspeaten og været nødt til
at aflægge Mohnmedanernes Hersker Besøg. Flere af dem, der hør
besøgt Sultaren her, — kom aldrig
tilbage.
Værelset, der er betrukket med
dybrød Silke og belagt med tykke
Tæpper, har intet andet Møblement end en mægtig Kanapé, ca.
5X6 Alen og een eneste Lænestol.
Near Sultanen modtog andre Mohammedanere sad disse i en Halvkreds med korslagte Ben uden om
ham selv, der sad i Hjørnet af Kanapeen og savleds havde Ryggen
mod de to Vægge. Jeg maatte tænog var glad
ke paa en Edderkop
ved at slippe ud af Derren
'
naar jeg
havde set nok. Vi kom gennem en
mindre Gaard ind i en endnu mindre og 'Reer ved indgangen
Haremet. i"
Det første Indtryk er ikke
•
sne
hyggeligt. Et firkantet Rum ikke
ret stort, mer med mægtige tykke
Fængselsgitre for Vinduerne. Her
boede Overeunuken. En ret besværlig Trappe, stejl og smal fører
ovenpaa; vi gear gennem de Værelser, hvor de smalt Prinser og Prinsesser boede og havde deres Skole; gennem andre, hvor de øvrige
Eunuker boede og kommer tilsidst
ind i et lille bitte Værelse, der lige
er saa stort, at der er Plads til et
Bord midt i Stuen og to Stole. Man
ser hurtigt, hvad Værelset har været brugt til; , Væggene er nemlig
dekorerede med alle Sines bekkerier, Frugter og Vildt.; det er Sultanens private Spisestue i Haremet.
Dørene er Peneldare, der ligesom
forsvinder, naar man er herinde,
Bande her og i de (ivrige Viere.lser i Haremet er tier skummelt
og mørkt; man kan tydelig se. at.
den ene Tilbgning er sket efter
den anden, uden at der er taget
for meget Hensyn til de; Bestnaende. De fleste af Værelsears er
beklædte med lutleito Fajancefliser, og mange af Letterne er rigt
prydet med Anvendelse af meget
Stuk og Guld. Gulvene har vier'et
Tæppebelagte, nien der er nu irren
tilbage. Der har vuet pragtfulde
Farver her og filon&a r hør tittet
f rem fra de smart Ily'der, iler fin
des overalt; en egen Mys:ilt griber
lk.skueren. Ilet er dag ikke Vel
være, man foler: der er saa mange
Smaegange og Smuthuller, ng 'non
her Felelsen nf, nt der har været
Lytte poster over det. Bole: al. Misundelsen og flitittal.lsrii lit: .,inu
turlig lutrer
i
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Trnatefiddt.
En Lejetjener, der ved et Middagsselskab Bofører til. at spilde en
Terrin Suppe ned. ,over en Dames
Kjole. udbryder: »Fruen skal ikke
være ked af det, der er niere Suppe i Køkkenet.<
_
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Uldtæpper.
Ny Sending af Uldtæpper er hjemkommet til mange Priser.
Særlig fremharves:
Meget svære graa Tæpper,

Størr, 140x100

Lysdrap prima
Gode gran Bomuldstæpper

135 -. 190 cm.

ekstra bløde Kval,

125 100

Se vore Vinduer.
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Magasin du 9tords 2ldsalg
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Victor !lian& Allinge. .nf. 5.

Meget lange Udskudsbrædde
— ogsaa korte Længder,
' 4 og 1" tykke, sælges i stø
og mindre Partier meget billigt.

Nordlandets Handelshus
Friskbr. Aalborg Portland Cement
i Sække er nylig kommen paa Lager.
Køb at 10 Sække og derover.

Særlig billig Pris v

Nordlandets Handelshus
I kommende Uge venter vi Skib med

Store Derbyshire Ovnkui
Dobbeltharpede do. Nøddekul.
Knuste engelske Gaskoks
som sælges til særlig billig Pris saalænge Skibet losser.
Bestillinger udbedes.

Nordlandets Handelshus
Et Parti smuk og vægtig

Seger Havre eller
gul Næsgaard-Havre
købes til højeste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

c9ereJ ,firikotage
køber De med størst Fordel hos os, da vi har det største Lager

af

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

91tirManhe0 innuet 41,0..

818rsle LaØr al
særdige billillger og kidevaror.
De er allid'sikker paa hos mig at las de bedste Rhedninger
Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, Motorjakker,
dejakker og klenkla,der salut prima Kileadetvarer i Buchskind,

Cheviot, Serges og andre kulørte Kaingatutr In billigste Ptlser.
Største Udvalg i Drengekleedninger og Stortrøjer.
Bestillinger paa Klardninget modtages, syes efter Mast i Løbet el
10 Dage, og gemineres lur gud Pasning og godt Arbejde.
Vi farer alt i Metermanl, ligelra Silketøj til Bomuldslærred, og til
billigste Priser.
Stort Udvalg i Rotte, Huer, Seler, Slips — samt alt til
Herre-Lingeri.-... For rørlig og reel Behandling er De alud sikker hos mig.

end Xansen.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
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