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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse t Nordre Herred 
bliver hest t ethvert item og egner sag der 
OP bedst ill Avertering. 
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ord-Bornholms Ugeblad" 
'plager gerne &kendtest-eiser 4/ enheer Art 
t aasam Køb, Salg, foreningsateddelelssr, 
Efter etter Aflysninger, Anktioner eta. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
tedgaat hver fredag kan bestilles flad alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kantor og 
hasler I Kr, halvaarlig. 

September. 
—.— 

De sidste Kornlags ramler rask 
mod Landsbygaardens Lade, 
Kun Roen stav i Bygens Plask 
med brede, grønne Diede. 

Her skrælles Stub, her sans der Rug, 
her gødes Vinlerbrakken, 
mens Tærskeværkets hule Bug 
gesvindt fortærer Stakken. 

Rundkredsende I Luftens Sø 
gik højt en Storkeskare; 
Farvel og Tak, vor Ruger)! 
Nu blev det Tid at fare. •— 

Hvorledes? Skete det Ivar? 
Foran mig las en lang Vej. 
Rundt om mig stod en Dis af \Nar. 
(mellemstunder sang jeg. 

Den lange Vej er blevet kort. 
De vingerappe Timer 
gear over vore Isser bort 
som Høstens Trækfuglstimer. 

Men se — med el brød Solen frem, 
forgyldte ydede Traver 
og sænkede en Æbleem 
over alle Landsbyhaver. 

Et Skud bag gule Banker laldt. 
En Vildvin stod i Luer. 
Velkommen Høst, som samler alt 
i dine høje Stiler 

Din modne, friske Æblemund 
skal end engang jeg smage, 
mens jeg fra Bakkens Top en Stund 
ser fremad og tilbage. 

Tyndt blev dit Løv og halvvejs gult 
og bleg din Middags Kærte ; 
men Sommeren, som svandt, 

har skjult 

Reklamens 317ngt. 

Del er fra østre Lendret. 
En 22amig ung Mand, Aksel Pe-

tersen, har arbejdet sammen med 
en Mand ved Navn Jungholm paa 
en ikke helt almindelig, men allige-
vel temmelig indbringende Forret-
ning. 

Del kønne Par gik frem pas den 
Mande, at de i svenske Blade aver-
lerede eller Folk, der vilde pasenge 
sig Afskrivning. Det var vigtige 
Dokumenter, det drejede sig om,  

og derfor innalle Folk, der ønskede 
Beskæftigelse, stille et Depositum 
Part 15 Kr, — svenske selvfølgelig, 
som skulde udbetales før de kunde 
fan nærmere Oplysninger. 

Da Ouldfloden ikke mere rinder 
ene lifligt tom tilforn „hinsidan Sun• 
det', var der selvfølgelig mangen 
brav Svensker eller Sven skerinna, 
som lod sig lokke og betalte, men 
Arbejde kom der ikke noget at. 

Hvor mange, der er hoppet pna 
Limpinden, er endnu ikke oplyst, 
men fra hele 17 er deri hvert Fald 
kommen BedrageriannitIde Ise, og 
nu skal østre l.andret altsaa ml-
maale Syndernes Brøde. 

— Det er oplyst, at Petersen har 
haft en Nettoindtægt pas 2000 Kr. 
paa sit lille Avertissement, og saa 
er der endda dem, der endnu siger 
at det ikke nytter at avertere. 

"a 47odtur 
gennem 8uropa. 

Servile !ettal- ler em sine 
Dagbogsoptegnelser og Hinder, 

(Kun tor Nordbornholms Ugeblad) 
—o— 

Man skulde synes at det i Læng-
den var trættende at trave op og 
ned i disse Bjergegne ; men de veks-
lende Naturskønheder, de stadig 
skiftende Indtryk !nar Vandreren til 
at glemme Træthed, ofte ogsaa Sult. 
Tørsten slukkes ved en af de 11101- 

lige Kilder, der fra Bjerget risler ned 
over Fjeldsiden. Der findes Ingen 
lifligere Drik, krydret som den er 
ni Ursaltet og de duftende Alpeur. 
ler. Man kan ligefrem beruse sig 
i de krystalklare Diaaber, og man 
behøver ikke at frygte for at blive 
utilpas bagefter. 

Og dog kan det være farligt at 

færdes heroppe, derom vidner de 
mange Kors ved Vejen, Kors, der 

fortæller deres stumme Sprog om 
Lavineskrid og Nedstyrtning at dri-
stige Bjergbestigere. Hyppigt træf-
fer man under del simple Trækors 
en Inskription omtrent !maledes: 

,Vandrer, stands og bed en Bøn 
for Josef Neubauers Sjæl. Han fo'r 
vild i Tangen og styrtede ned paa 
dette Sled". 

Den storladne Natur, de vilde 
Bjerge stemmer Sindet til Andagt. 
Næppe noget Land bar en saa reli-
giøs Befolkning, en saadan Mængde 
Kapeller og Kirker. Overalt Iltier 

de frem i hvide, gule og lyseblaa 
Farver med den uundgaaelige Jom-
fru Maria I Nischen — aller det 
undergørende lille Jesubam. 

Befolkningen er forekommende og 
gæstfri. Den sultne og trætte Van-
drer vil altid finde el Asyl, en gæst-
fri Modtagelse, og oftest vil de ikke 
have noget Vederlag for Opholdet. 
En dejlig, stemningsfuld Aften til-
bragte jeg den næste Dag oppe paa 
Eiberg, pas Almen, hos en Sennerin 
(Tirolerinde), der kærnede Smør og 
Ost og ved Hjælp af nogle Knøse  

passede den store bjeelderinglende 
Hjord. Og da hendes Gerning var 
endt, de Skyggerne voksede og den 
nedgaaende Sol glødede i Alpelop-
pens evige Sne, satte hun sig stille 
ned foran Hyttens Bjælkevæg og 
fortalte mig sit Hjemlands Sagn, 
sang de smukke Alpesange, 

— Næste Morgen bred jeg op,  

trykkede hendes Høand til Afsked 
og følte, at mit tilfældige Besøg ogsaa 
for hende havde været en kærkom-
men Oplevelse heroppe paa de en-
somme Vidder, fede, at Jeg kunde 
emte bleven der I Dage og Uger. 
Nu gik del atter nedefter, ned 1 Inn-
dalen, forbi Ruiner al gamle Slotte 
og Borge med Vaabenskjoide over 
Portalen. Overall vrimler det med 
Helgenbilleder, — selv Værtshusene 
er overmalede med bibelske Bille-
der og Sentenser, — ligner meget 
gamle italienske Kapeller . 

Ogsaa Banelinien følger Floden, 
bugtende sig ind og ud, gennem 
Tunneler, over Broer, og det fløj-
tende Lokomotiv trækker en lang, 
raslende Række Vogne etter elg. -
Der -ligger en ældgammel Borgruin 
paa en isoleret Klippeknude og 
spærrer Dalen. Floden klemmes 
ind til en rivende Fos, Vejen er 
mejslet ud i Bjergsiden. Jernbanen 
er der slet ikke Plads til; men In-
geniørerne vidste Read, de borede 
Banen Vej tværs gennem Klippe-
knuden, hvorpaa deri gamle Rum, 
Ratlenburg, knejser. 

1 den maleriske By af samme 
Navn, der har søgt Ly bag Borgen 
og overlevet den, overnatter jeg I 
en gammel Gæstgiver-guid, og fort-
satte næste Murgen langs den snævre 
bindet hl Hall. Overalt vrimler det 
med Turister, Pensionater og Villaer, 
hver Dag er som en Festdag. 

Særlig ved Schwaz er vidunder-
ligt. Her ligger den berømte 'Litier-
thai med Gletschere og Isbjerge og 

Achenthal med den smukke Sø og 
de høje Klippekegler. 	• 

Det var den 26. Juni out For-
middagen at jeg nadede Innsbruck, 
Tirols gamle Hovedstad. Floden 
har gjort Plads til den, Dalen har 
udvide! sig, lærenet sig med andre 
Dale. Men Bjergene er høje, som 
stivnede Braadseier med skummende 
Toppe, ser man dem overall Ira 
Gadernes Dyb rage op over Hus-
togene, soen ventede de pas et gi-
vent Tegn al bryde sammen og be-

grave Dalen og Byen. Uendelig 
lille føler man sig under Trykket af 
disse Gigariter, alt andel ser smagt 
og lilleputagtigt ud, Husene, Byen. 
Derfor er der ikke noget i selve 
lunsbruck, der imponerer de tilrej-
sende, ild dia benytter evilkaarligt 
Bjergene som Maaleslok, Selv An-
dreas Holer, Frihedshelten, der med 
sine Kæmper, støbt i Bronce, stamir 
pas Inselhejen, spejdende eller Fjen-
den, ser saa sauna og sølle ud I 
de mægtige Omgivelser. 

Der nede ved den glitrende, bru-
sende Innfloil ligger Tirols Hoved-
stad som en Samling Legetøjshuse 
paa en grøn Eng, kantet af Bjerge. 

Ugespejlet. 
Udenrigs, 

Det alt beherskende Spørg:a-
rmt/d for Evropn i disse Dage, er 
Tysklands indre Forhold og Ord-
ningen af dets Forpligtelser over-
for de Allierede. 

Indenrigs er Udsigterne anet 
haabIøse som nogen Sinde. biml 
venter en cirtarlig Bøst, og dette i 
Forbindelse med de ved Markene 
Fald foraarsagede vanvittige 
Prisstigninger, vil med den kom-
mende Vinter som Baggrund. 
kunde føre til alvorlige og ubereg-
nelige Uroligheder, hvoraf der al-
lerede i Berlins Forstreder er set 
Bksempler. 

Redningen synes her kun ret 
være den, at den tyske Industri 
man have det ledende Ord ved 
Ordningen og Garantien vedrø-
rende Landets Forpligtelser, Det-
te er ogsaa anerkendt. bl. a. uof-
ficielt fra amerikansk Side, og 
falder naturligt sammen med, at 
det er Industrien, der skal indfø-
re de dyre Raavarer, der ejer de 
Værdier, som Landet i første Li-
nie man give i Pant, og der ende-
lig lutr betydelige Tilgodehaven-
der staaende i udenlandske flan-
ker. 

Amerikansk Intervention kan 
næppe ventes foreløbig, da Hen-
synet til Kongresvalgene i No-
vember gør det vanskeligt for 
Amerikanerne (NB. de, som vil 
hjælpe) at tage Stilling før Val-
gene er overstaaet. Men mens 
Græsset gror —. Amerika er dog 
efter alt at dømme ved at fan Øj-
nene op for, at det vil blive til 
Skade for Landet selv, dersom 
det vedblivende stiller sig passivt 
overfor det evropreiske Spørgs-
maal. 

Den eneste farbare Vej fører 
tilsyneladende uden om Versaille-
traktaten, men den franske Rege-
ring kan næppe nu ændre Signa-
ler i dette Spørgsmaal, selv om den 
vil, 

Frankrig har truet med at ud-
tereed al Folkenes Forbund, der-
som Tyskland fik Tilladelse til at 
indtræde i dette. 

Der har i Blndera været Følere 
ude for- en Tilnærmelse mellem 
Rusland- og Frankrig. mon kan 
dog i Øjeblikket vanskeligt-lænke 
sig en saadan Frontforandring. 
Snarere skal dette være en maske-
ret Trudsel mod England. 

I Irland er der stadig uklare 
Forhold, vanskeligt er det vel ung-
sæl' at finde en Forer, der kan er-
statte den populiere og dygtige 
Folkefører. Collins. 

Østrig har søgt Tilknytning til 
forskellig Side for at komme ud 
af sin fortvivlede Stilling, men cle 
Allier-ede vil næppe tillade en van-
dan Tilknytning uden at de ring 
pari den anden Side anviser 
Østrig en-farbar Vej ud uf Elen-

digheden. -Folkenes Forbund .skal 
1111 of f icielt tage Stilling til Sanzen. 

Der er til Efteraaret aftalt en 
ny Konference mellem de. Allierede 
til Belinndling af de internationale 
Flnansforhohl. 

Indenrigs. 
Don hollandske Dronning har be-

søgt København. 
Høstudsigterne tegner godt og 

giver sig allerede til Kende i de 
billigere Brødpriser. _x- 

De !MIRA Tings Vrerdi. 

Ofte hører man ...Folk besvære 
sig over, at del er vanskeligt re 
følg,e med de ned:elg:teende Ti-
der, og det r• r svært, men intet er 
arm galt, at det jo Ikke er godt 
for noget. 

Deri Grine alt var Højkonjunk-
tur, kom man van let. til alle Glæ-
der og liehngeligherter, men til 
Gengæld var der manke tidl in-
ea-M virkelig ægte Tilfredshed 
derved. 

Det er kun det, vi virkelig mna 
arbejde for, der giver den ennde 
Glæde. Derfor tror jeg ngsna, at 
nu, des alt er sværere at orm», nu 
ser vi bedre Værdien i de emte 
Glæder, og vi findet dem lettere, 
— og er dette ikke et Fremskridt! 

Tilskuer. 

Sinmeeisk Rettergang. 

I Siam brugte mon tidligere, 
nnar et Rovmord var konstateret 
og man ikke havde kunnet finde 
Morderen eller Spor af ham, 
paslægge alle de Folk, der boede 
indenfor en Radius af 3000 Alen 
fra Mordstedet, en Afgift stor el-
ler lille efter som Folkene nu bo-
ede nær eller fjernere fra Stedet. 

Part denne origraale Mandrserg-
te man dels at gøre Folk ammer-
lige for, hvad der skete i Deres 
Nærhed, dels at gøre dem mere 
interesserede i at opspore Morde-
ren. 

De franske Kronprins-Ammer. 

Fra den Lille Flække Lagny har 
de franske Regeringer i Tidens 
Løb hentet ikke mindre end 3 
Ammer til følgende Prinser: Lud-
vig den.XIV, Kongen af Rom og 
Greven af Paris. 

At det var en indbringende Be-
skæftigelse foruden Æren at vm-
-re Arrune for disse Prinser, kan 
ses af den Mande, hvorpna de 
blev belønnede . 

Ludvig den XTV's Amme fik 
Dorn.Tnegod_set og Slottet Gour-
nay ved Pornponne. 

Kongen af Roms Amme fik i de 
.1 sar, inden Napoleons Fald, sen 
mange Penge, at hun kunde træk-
ke sig tilbage til Lagny med 5-
6000 Fres. i Rentepenge. 

Og endelig fik den sidste, AM-
me for Greven al Paris for 
Aars Tjeneste en. 100,000 Fres. 

Simpel Gengæld. 

Troen paa Sjælevandring har 
hos IIinduerne bl. a. den Virkning. 
at de betragter Falken som et 
helligt Dyr. 

En Franskmand, der ikke havde 
tænkt pen de Indfødtes Overto, 
skød en- Gang pan Jagt i Indien en 
af disse Rovfugle. I det samme 
trængte en,Ilindu sig rasende ind 
mit ham, idet ban passtod, at nu 
hhvde Franskmanden dræbt lians 
Bedstemoder. 

Franskmanden havde imidler-
tid Aandsneerværelse nok til at 
svare: ?Det er rigtigt nok, men 
Ilet er kun berettiget Hævn, thi 
den Falk der har lige dræbt en 
Papegøje, og det var min Bedste-
fader.« 

At gemme Æbler hen. 

Den bedste Mande er at lægge 
:Iderne enkeltvis pan hylder 
nula et tørt Sted. !kaldedes at de 

ikke konnn9r i Berøring indbyr- 
i des. 	• 

sin Sødme i dit Hjerte. 

Og rejser dine Fuglekuld, 
udruget i vor Rede, 
svar Bonden dog 1 Danmarks Muld 
den nye Rug og Hvede. 

Ludvig Holstein, 
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Paalidelig Pige 
til indvendig Gerning 
og His p i,ed Madlavning, 

søges til I. November. 

Valtliteddegaird pr. Tejn. 
Tlf. /Mange 110. 

Det betaler sig 
ikke st hore silen t:.■ klelygte, 
sut man kan købe en god og bil-
lig Lygte hos 

Cykleliandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

En 5"Trykpumpe, 
saavel til tisand- som Maskinkraft, 
er til Salg ved 

P. J. Pedersen, 
Maskinværksted, Allinge. 

Xonlirmahons- 
Gaver. 

Salmebøger og Telegrammer 1 
stort Udvalg til billige Priser 

Et Parti Dametasker i Skind sær-
lig billig. Se Vinduerne. 

Sandvig Boghandel 
Abrniutmsen, TI. SS. 

Malkerøgter 
søges straks samt en yngre Pige 
til Isle November pas 

Kirkehogaard pr Allinge. 
TIL Allinge 113. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Stor Høstfest 

Torsdag, Fredag, Lørdag d. 21.-22.. 
23, ds. Kl, a Alten. Salen er - smukt 
dekoreret. Horn- og Sirengemuslk. 
Fremmede Olf cerer leder. 

Roe- og Korlolioloplamg 

„t4NGA814, 
Ar6i11) 

hird billige Nalroshahillor. 
4-0 Stk. marineblaa Drengehabitter — lige hjemkomne -

med korte, gennemforede Benklæder. syet af heluldent Kam-

garnscheviot, sælges saalænge Forraad haves til folgende for-

delagtige Priser. 

Nr. 	3 	4 	5 	6 	7 

14,50 , 16,50 
	

18,50 	20,50 22.50 

Endvidere haves et stort Lager 1 Matroshabitter og 

Stortrbjer til Konfirmander. 

Victor 91anek, 
..ixtk.'GrILS.tilt 	_J 

ArOPS)  

Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 

Det er jo imidlertid ikke ane, 
der har sart megen Plads, at dette 
kan gøres. Man kan dn gemme 
Æblerne ned i Tønder eller Km-
ser, idet man mellem Æblerne 
kommer et Stof, som ikke er un-
derkastet Forraadnelse, f. Eks. 
ttirre Avner, fint hvidt tørt Sand 
eller lign.; kun man man passe, at 
de enkelte Æbler heller ikke her 
berører hinanden, sno et enkelt 
(heldigt Æble ikke bliver i Stand 
til at smitte alle de andre. 

Fejl Adree. 
I en Straffeanstalt var der op-

stnnet stor Misfornøjelse med 
Kosten. Ordføreren for de Mis-
fornøjede sagde til Inspektøren: 
,Sig til Fængselsdirektionen, at 
neer den ikke har Rand til at er-
nære sine Tugthusfanger ordent-
ligt, skulde den hellere lade være 
at holde Tugthusfanger.« 

Nød-indsamling, 
En Sjover var I drukken Tilstand 

falden I en dyb Rendesten med Vand. 
lians Emmenat tiggede da af de For. 
blpasserende for at fas Penge til en 
Vogn, hvori ban kunde køre den an-
den hjem. Herunder blev han nfbrudt 
nf en Dellen', der spurgte ham, hvor 
det kunde falde ham ind nt tigge luta 
Gaden. 	. 

,Jeg tigger heller Ikke,c rød Svaret, 
amen samler kan Ind til Fordel for 011 
Oversvømmet? 

En Menneskekender. 
En Penslonntsværtinde nverterede tin-

gende: 
,Middagsabonnement for en Mnaned 

70 Kr. SIN. Rev islig forelskede Personer 
betaler kun hale Pris, hvis de yderligere 
skriver Vers indrømmes desuden et At-
slag pas. G Kr. I Prisen.c 

A.: Den gamle berømte Professor L 
lover jo, efter hvad man siger I ydet'. 
ste Nød, bliver der da intet gjort fur 
et hjælpe ham. 

D.: Det er allerede Aar og Dag stilen, 
man begyndte at samle Ind til et Min-
desmærke for ham. 

God Forretning. 
A.: Men kære Ven, der er jo en slem 

Uorden I Dine Regnskaber, maa Du da 
Ikke selv thlt lægge Penge til?a 

IL (Foreningskasserer): Jo, ganske 
vist, men somme Tider bliver der mere 
tilovers. 

Soliditet. 
Dommeren: Sig mig, hvor er det muligt 
at De I Deres Alder kan klatre over RIM 
mange Tage. 

Indbrudstyven: Herr Dommer, det 
kommer at min solide Livsførelse. 

Bevist. 
Professoren (ved et kemisk Fore-

drag): Ser De, mine Herrer, hvis man 
lægger blot en Ubetydelighed af denne 
Gift Das Tungen at en Kat., er det nok 
til at slaa en voksen Mand ihjel. 

Beroligende. 
Lægen (der er ved at undersøge et 

Lig): Tre' Saarl Det ene er dødeligt, 
men de to andre er heldigvis uden De-
tydni1511.. 

Aforismer. 
Den, der i sin Forretning ser 

hele Verden, vil ogsan let se hele 
Verden som en Forretning. 

Er Du fornuftig og klog, kan 
det maaske beskytte Dig mod an-
dres Bedring, men den største 
Klogskab maa Du Lidt bruge for 
tit værge Dig mod Dine egne 
rumheder. 

Loven er for Menneskene det 
.amme., som [turet for Rovdyrene. 

Man kan være et Menneske med 
et udmærket Humør, uden dog at 
være et Menneske med Humor. 

Der findes virkelig Forældre, 
leen er stolte over at se deres eg-
ne Fejl grut igen hos Børnene. 

Stolthed og Indbilskhed mas of-
te lade meget uopklaret — kun 
ins 11%11 te Yilmyglied formane 

erika- del højeste. 

llorllelles Rubrik 
.9ragen. 

Dragen er sandsynligvis kommet 
til os Ira Kina, hvor den spiller en 
stor Rolle ved de religiøse Proces-
sioner. Ogsaa Japanerne, som jo 
ere rene Mestere i alle Papirarbej-
der, kan ved festlige Lejligheder 
fylde Luften med spraglede Drager 
i de mest lanlasti3ke Former. I 175'2 
anvendte Franklin Dragen til Under-
søgelse af Skyernes elektriske Til-
stand. Og siden 1894 anvendtes 
Dragen meget til videnskabelige 
(Undersøgelse af de højere Luftlag) 
og militære Form:ral. 

Den største Højde man har regi-
streret for en Drage er 7 Kilometer, 
og man har bygget nogle Eksem-
plarer saa store, at de her kunnet 
løfte en Mand omtrent en Kilome• 
ter np i Luften. 

Forhaabesillig kno du bygge en 
Drage. Hovedengen er at den er lel, 
at Snoren bliver fastgjort tildel rig-
tige Sled, og at Halen er rigtig Af-
balanceret, 

Men er Dragen først oppe, saa 
gælder det blot nm at finde paa 
nogle Løjer. 

Har du en lel gammel Paraply 
eller Parasol, som du man lege med 
saa kan du ved at forsyne den med 
2 Øskner og trække Dragesnoren 
gennem disse sende Paraplyen helt 
op til D egen, 

Mere spændende er det at lave 
en Kineser, som du ser paa delle 
Billede, og sende ham op at hilse 
pas Dragen. Han er nu ikke sera let 
at lave, og det bliver vist nødven-
digt at ty til Faders eller store Brors 
Hjælp. Skulderstangen er saa lang, 
at han kan faa en lille Vimpel 1 hver 
Haand. Den lodrette Slang er ogsaa 
forlænget og har en lille Kontravægt 
forneden. Stangen langs Snoren er 
forsynet med 2 smaa Hjul med en 
fordybet Løbegang til Snoren, saa- 

ledes som du kender fra Hejseappa-
ia.er. B;:cs(r del godt, kan maaske 
et Par almindelige øskner erstatte 
Hjulene. 

Men &I innr:eniste er dog at rid-
sende en Faldskærm fra sin Drage. 
Den Tid vil komme, da enhver Rej-• 
sende forsynes med Faldskærm, li-
gesom man til Søs har Rednings-
bælter, I Enden af Dragens Hale 
og I øverste Del al Faldskærmen er 
Løkker, som holdes sammen ved et 
Som (a). Mene Dragen Maar stift i 
Vinden (d) giver man pludselig et 
Pas Meter Snor has (r). Dart ed løs-
ner Sømmet sig, idet Dragen tolder 
lidt, (Il) Løkkerne glide fra hinanden 
og Faldskærmen er fri. (c) 

At pas numre Tid slippe fie e 
Faldskærme løs ser meget morsort t 
ud. 

En anden Mande ser du her. Af 
tyndt og let Slaaltraad har Drengen 
bygget en lille Glider, som den af 
Vinden udspilede Faldskærm træk-
ker op ad Snoren. I del Krogen (al 
rammer en højt oppe fastsat Prop 
(b) løftes den lille Bøjle, som fast-
holder Stykket (c) og Faldskærmen 
er Id som Fuglen i Lutten. Glide-
ren vender nu tilbage til Drengen, 
og han kan alter sende Faldskær-
men op igen, 

Til Slut el godt Read. Alt, hvad 
der skal til 111 Luftfart, skal besidde 
Lethed og Styrke. En Brosten kan 
nu en Gang ikke flyve, og en Dra-
ge af Avispapir duer heller ikke. 
0,.; gen ikke ud tued Sagerne før 
det blæser, ellers faer du dem blot 
ødelagt uden at laa Fornøjelsen af 
at se den I Luften. 

ønkel :feter. 

Fra. Uge til Uge 
—x- 

1 disse Dage foretages der i Kø-
benhavns Omegn Prøvekørsler med 
nogle 011e-Motorvogne, der sikkert 
har Fremtiden for sig og vil betyde 
megen Besparelse, afhjælpe mange 
Mangler ved Privatbanerne — ikke 
mindst de bornholmske. Disse store 
Biler benytter nemlig Skinnevejen, 
kan indrettes heade til Person- og 
Varekørsel, kræver ikke megen Be-
tjening, har ringe Olieforbrug og 
kan dog præstere en Fart at 70 km 
i Timen. Hvis de bornholmske Ba-
ner satte nogle al disse Vogne til 
at besørge Persontrafiken, vilde de 
med Held kumte optage Konkurren-
cen med Bilerne, der vilde spares 
mange Penge paa Landevejenes Ved-
ligeholdelses-Konto, og de elure 
Motorvogne sære henvist til Skintle• 
vejens bestemte Bane, hvor de retteel 
hører hjemme. 

Mandt de Forbedringer, der i d ii 
senere Tid er lej nt ornb,•rd nu de 
danske Ainerikahaade fx at gale 
Opkaldet saa behageligt og sikker) 
for Passgererne som muligt, synes 
Gyroskop-Kompasset og hidførelsen 
at traidles Teklon at have vakt 
stor Opmærksomhed. Mindre kendt 
er det maaske, at Skibene nu er 
gaaet over til kun at føre In Klasser, 
og at der er indrette) Biografteater 
ombord, hvor der forevises Billeder 
fra Amerika, fra Landet og de store 
Byer, al industrielle Virksomheder, 
Agerbrug etc. — Desuden Lystspil 
ng andre Underholdningskim. 

Den danske Amerika-Linie er be-
kendt far Hensynsfuldhed og hunde-
korninenhed overfor Passagererne, 
den fortrinlige Kost og den hjem-
lige Hygge ombord i Skibene gør 
naturligvis ogsaa sit til, al Selskabet 
har let ved al konkurrere med de 
udenlandske Rutetntade, 

Gudstjeneste og Moder 

Fredag den 15 KI, 71,/, i Allinge 
Kirke. Sognepræsten. Miss. Ærøe. 

Søndag den 17, September 
Allinge Kirke Kl. 10, Skrin. Kl. 9i/2  
Ols Kirke Kl. 2. 

En Pige 
kan bie Plads lian Rø Skole III 1810 
November. 

Sommer. 

Levende .Wedspætter 
farts som Regel hver Fdrmiddag paa 
Allinge Havn samt ved Henvendelse 
til Tif. 95 Allinge, 

En Guldring 
i et sammenknyttet Louiniderklaide 
er fundet pas Olskervejen udenfor 
Allinge og karl af Ejeren afhentes 
paa Toldkammeret mod delle Aver-
tissements Betaling. 

Postbud Da in og Hustru, Allinge, 
s.4. • 	kan part Lørdag lejre deres Sølv- 

1~e=magsrame=meariarse: 

udføres ved Henvendelse til 

Thorsen. Tein. 
Tlf. Allinge 130. 



BORNA er bedst og billigst 

70 cm. 
80 cm. 
80 cm. 

Tvistlærred 
do. svær 

Sværtkipret 

Filthatte i alle Farver 
Sportshuer fra 
Blaa Kasketter fra 

anbefales lil meget billige Priser. 
6,75 
4,00 
4,00 

Maskinolie. 
Cylinderolie til Oliemotorer og Dampmaskiner. 

Konsistentfedt, Pudsetvist. 
Kun fineste Kvaliteter føres. 

%Muge Stalonial &13roultforretuing 
Vi kan anbefale vore Kunder at gøre Deres Indkøb af 

Skeer, Knive og Gafler ni. ni. 
Da Tilførslen fra Tyskland er ved at høre op, 

er Prisen atter stigende. 
Det største Udvalg finder De i 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Fin, lys Klipfisk, 
55 de)i-fa- 

%Hinge Solohint & $rolinftforrefiting 

KAFFE. 
140 pr. harv K.4g-. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Roofing, amerikansk Tagpap. 
meget svær. 25 Kr. for 20 Kvadrat Meter. 

Søm og Lim gratis, 

21111 itv 	 T,Mtittforretinitn. 

værdige Xicedninger 
og iticedevarer. 

Stort Lager af Herreklædninger 	saavel i kulørte som 
i fint blaat Serges og Cheviot. — Konfirmand- og Drenge-
klædninger i stort Udvalg. Ekstra Benklæder i mange Kvali-
teter. Fine stribede Kamgarns- og svære blaa Fiskerbenklæ-
der. Buchskind, Serges og Cheviot 650 pr m. 

Stort Udvalg al Prøver, hvoraf De kan vælge og laa 
syet efter Maal. For solidt Arbejde og god Pasning garan- 
teres. Konfirmand og Drengeklædninger er paa Lager i stort 
Udvalg 

Xartsen. 
Illsill.~.31e."8"~e~drws.~.~1~aillk 

Saahvede 
Trifolium Nr. 14. Panserhvede. Tystofte Smaahvede 

I Aars Av!. 

Saarug. Pelkus Rug, ren og fyldig, Prisen rimelig. 

?Hauge flotoutat= og ±I;TODurtforrettsittg. 

En Gase og tre Gæs, 
rt:r r er til 	'..3 

A. Munch, Sæne 

Yrestfest! 
afholdes 

Søndag den 17. Septhr. Kl. 4. pas 

Natel .Finnedalen, 
PP ()GRAM: 

Koncert fra 
Przemleskydning med nye Sa-

lonrifler og rode Pi/etude' forefindes. 
Bal i Salen Fra 7'!, til 12r, 

NB. Rutebilen elgsar Kl. 2 fra 
Rønne til Finnedalen. 

Billetter kali forudbestilles 
Automobilkonloret 	3 Kr. pr, 

Colberg.  

Al Frugtplukning 
og Færdsel 	1. Sig. Lynglod 
Klemensker er forbudt uvedkom-
mende. 

Peter Sose. 

Ell god 12sEjederma 
!il 25 Hundrede Pund er hi Salg 
eller Bytte med en Ponnyvogn. 

NB. Kan ogsaa byltes med 4 Ugers 
Grise. 
Karl Ilerninnsen, Fredensborg. 

Tlf. 1Clemens n. 58. 

Gode hollandske 

Blomsterløg 
er h jemkomne. 

Nattelys?", Xtlinge. 
TIL Sandvig 6. og 47. 

Olsker Skydeselskab 
afholder sin narlige Plæmleskydnin g  
ved Te jn, Lørdag den 16. ds. 
Kl. 1. 

Bestyrelsen, 

llosliesien i Olsker 
er udsat Ii4Søndag  den 24. de. 

Slagteheste 
købes til højeste Pris. 

Konrad Nielsen, østerveng. 
Tlf. Allinge 103. 

1111111111/1111~11111••••••• 

Stort Hostbal 
afholdes paaTurislhotellet Sandvig  

d, Søndag 	17. ds. Kl. 8. 

Ekstra god Musik. 

Haven illumifieret. 

Kvindelige Arbejdere 
til Karlolfeloptagning  anvises al 

Julie Jensen, Brogade, Allin ge. 

1,998•9169,111119699111 • 

Allinge Mop!, 
Søndag den 17. Sept. Kl. 6'/s og 8. 

Na
t iffhilie der s mf kFersat  ler kr 

Egne. 

 i g   

Hans Kones Veninde. 
Morsomt dansk Lystspil i 2 Akter 

Hovedrollerne udføres af 

Laura Osen og Olga Svendsen. 

Dago paa 
Et af de mest morsomme Lyst-

spil i 2 Akter, hvor ,Alverdens 
Charlie" spiller Hovedrollen. 
Spilet for fuldl Hus i Rønne 	for- 

rige Uge. 

• Stor Børneforestilling Kl. 6,30. 

• sm•ibee....•  
Sveitserost, 

garanteret æg te. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Pil 

Konfirmationen! 
anhafaler vi os med et stort l ilvalg i Matros- ng Jakkeha-
hitter, samt et righoldigt Udvalg i sorte og hvide Kjole-
tøjer. 

Kvaliteterne er gode og Priserne rigtige. 

10fdloodels llodelshos. 
Syltekrukker! 

Stort Udvalg forefindes i 

Miss« Rolottial & 1;roburt!orretiting 

S'unstgedningen 
er hjemkommen og bedes afhentet. 

Vi har endnu et lille Parti af det ekstragode Bindegarn 

Allings Kolonial: og Produktforretning 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA smager delikat. 

Dæk og Slanger! 
Et Parti stærke Dæk med Garant 

Kr. 5,75. 
Prima svare, røde Slanger 

Kr, 2,85. 
Rich. Nielsen, Klemensker. 

Tlf. n. 81. 

Polyphon 

Koncertapparater! 
og  Plader er hjemkommet, og 
tilbydes tit Fabrikens Priser. 

Kataloger gratis. 
Sandvig Boghandel. 

E. Abrahamsen. 
Tlf. 55.  

Overretssagfører 

Mojesen 9Cofoed, Rønne 
st, .21ortenftwide 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag  Formel, 

Til Salg. 
En godt oplevet Enspinder-Fje-

dervogn er billi g  til Salg  hos 

Smed 1. Gronvall, Vedby. 
TIl. Klemens n. 78. 

Stor 4 Værelsers 

Lejlighed. 
Allinge udlejes til Oktober. 

A. Stange. 

12 t3 16 Personers 

TURIST-BI L 
udle jes billigt, 

C. Hjorth. 
Tlf, Hasle 131, 

51 pCI Foderblanding, 
J. J, Larsens, Odense. 

under Kontrol af dansk Landbrug 
og  Handelstaboratortum. 

Prøv den, ug De vil blive forbav-
ser over del gode Resultat. 

Prisen billig. 

9111111(1e Rolonint. an 
43roputtforrettsing. 

paa 
Tur. 

70 Ore,  
100 - 
150 - 

Vi har et stort Udvalg i 

2lancizetskjorter 
til meget rimelige Priser. 

Gode kulørtl Skjorter 6,50. 
Ekstra do. med Slips 8,00, 
Flipper i alle Faconer. 

Nordlandets Handelshus. 

Bil udlejes. 
En 6-7 Personers Limousine ng 

sagen Vogn. Billige Priser. 

L. Dellgren. 
Tlf. Rutsker 75. 

8-9 Personers Bil 
udlejes til kortere og  længere Ud- 

flugter. 	Moderate Priser. 

,Firsel ,Tedersen, :Tein
TIL Allinge 67. 

III Salg! 
En Del Møbler, Tæpper, Have-

møbler og Husholdningsgenstande, 
som Bordtøj, Frysebasse osv. paa 
Grund al Pensionatsformindskelse. 
Træffes Kl. 10-12 Fin. og 6-8 Eftm. 

Kaptein Hahn. 

Hatte, Huer og 
Kasketter 

Nordlandets ildildelS1111S. 

Yiye ERosiner 
Kr. pr, Halvkilo. 

7ye Japan Ris, 
40 Øre pr. Halvkilo. 

smaa Japan Ris 30 øre pr. Halvkilo. 

J. 2. Larsen, i7tllinge. 

Sktereriet 
og 9liasRinsnedkeriet 

anbefales. 

Memensker. 
Telelort Ir. 13 .  
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<en ram 

.. Re, [Vi har Eneforhandling 

4Zt 51.* 	af det ægte 

'ZENITH REPOEM KllAVETHJ 
Spar Penge - Spar Vask. 4 

Bemærk Varemærket. 	 • Varear 

Nordlandets Handelshus. 

CLO ET TAS  

ALBA 
Spise ..Chieco der 

Køreplan. 
gyldig Ira I. Juni for 

Rønne-Alling* Jernbane 

Søgnedage. 
Reane-nand•It  

Rønne II. 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

teemetvir-minsies, 
Sandvig 	9,50 5,40 
Allinge 	 9,57 5,48 
Tein 	 10,06 5.59 
Rø 	 10,22 6,16 
Klemensker 	10,38 6,33 
Nyker 	 10,50 6,45 
Rønne H. 	11,10 7,05 

9,10 
9,17 
9,26 
9,42 
9,58 

10,10 
10,30 

Bon- og Helligdage. 
Ran n e-Ann ~g 

Rønne H. 	8,00 12,35 
Nyker 	 8,16 12,51 
Klemensker 	8,28 1,03 
Re 	 8,43 1,18 
Tein 	 8,57 1,32 
Allinge 	 9,07 1,42 
Sandvig 	9,15 1,50 

!Kpm dv I c-Rweafl 
Sandvig 	9,30 5,55 
Allinge 	 9,37 6,02 
Tein ,' 	 9,46 6,11 
Rø ' 	 10,01 6,26 
Klemensker 	10,17 6,42 
Nyker 	 10,27 9,52 
Rønne H. 	10,45 7,10 

j
ager De en Pige, en Karl 
eller en greng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bor De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og leases af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil dejfor salt 
godt som altid bringe et filtrede-
stillende:  Resultat. 

7,30 
7,46 
7,58 
5,13 
8,27 
8,37 
8,46 

9,10 
9,17 
9,26 
9,41 
9,58 

10,10 
10,30 

8,00 12,50 
8,17 1,10 
8.30 1,28 
5.46 1,46 
9,01 2,04 
9,12 2,17 
9,20 2,25 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
8,26 
8,37 
8,45 

Fineste dan" Fabrikat 
i NS Kg Pakker. 

e 	  

1,,,BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

sirbeidaq og 
','...,Underbeklcedning 

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

Jens Hansen. 

I BORN A er god! I 
lkIlla~leisee~rimukeerileAllyneseeselesen~e4,01%.~~^ 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Booking VegelØil Norgarioo 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

ass""a~mmassnerarasslIne~asserAsø"~".~^~4r 

Fineste amk. Flormel mrk. Summit 
i Sække a 50 kg sælges meget billigt. 

Fineste dansk Flormel og litugsigtemel til Hjemme-
bagning sælges i store og smaa Vægte til laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Regnfrakker. 
En ny Sending Regnfrakker er hjemkommen. 
Raglan Frakker med Bælte 23,50, 
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00, 

Nordlandets Handelshus. 

Dødsstraffen_ 
I tidligere Tider har Henrettel-

ser været noget meget alminde-
ligt, uden at det dog var saaledes, 
at der slet ikke var Tvivl om de-
res Berettigelse. I det belærende 
Skrift »Kongespejletc, der frem-
kom i Norge for 6-700 Aur siden 
og kaldtes tumledes, fordi ogsaa 
Konger skulde kunne lære deraf, 
drøftes ogsna Dødsstraffen. Næ-
sten alt, hvad der at sige om den-
ne Sag, er sagt her. Særlig frem-
drages den Indvending mod Døds-
straffen, at man ved den hindrer 
Forbryderen i at vende om til en 
bedre Vej; og dette bliver sen 
imØdegaaet med, at man dog sjæl-
den henretter en dømt straks, 
men tværtimod lader ham blive 
Genstand for en saa alvorlig Prut-
virkning, at hvis hnn ikke nu bli-
ver en anden, vil han næppe kun-
ne tænkes at blive det. 

Da vi fik vor nuværende Straf-
felov i 1866, blev Dødsstraffen be-
varet, og den skal fuldbyrdes »of-
fentlig og med Økse‹. Man fast-
slog Offentligheden, for at det ik-
ke efter en rig eller højerestillet 
.1%,-i-bryders Henrettelse skulde 
kunne hedde sig, at han i Virke-
ligheden havde fimet Lov til at 
flygte, og man vilde hindre Ind-
førselen af Guillotinen (Frildøk-
sen), fordi denne Maskine min-
dede sari stærkt om den franske 
Revolution. Megen Lyst til at eks-
ekvere Dødsstraffe var der nu ik-
ke efter 1866; Kristian den 9. un-
derskrev ogsaa nødig en Døds-
dom, gjorde det kun 1 ganske en-
kelte Tilfælde, og da Anders Sjæl-
lænder havde banket en Svensker 
ihjel med en Vognhammel for en 
meget ubetydelig Pengesum og 
blev henrettet pari Lolland om-
trent 15 Aar efter Lovens Ikruft-
trieden, var det et meget uheldigt 
Optrin. Den stedlige Øvrighed 
havde sørget daarligt for god Or-
den, og Bødlen optraadte lidet 
taktfuldt og huggede flere Gange 
fejl, inden Hovedet faldt. Dette 
kunde jo undgaas en anden Gang, 
- men Tiden havde ogsaa foran-
dret sig. Et Par Menneskealdre 
før...havde.man-fundet, det..fuld- - 
komment naturligt og rigtigt, da 
en Latinskole fik fri, for at disse 
Børn og ganske unge kunde være 
til Stede ved en Halshugning nog-
le Mil fra Byen, men nu forargede 
det mange forstandige Mennesker 
at læse om de Skarer, der strøm-
mede til fra fjern og nær for at 
se det blodige Skuespil, og de 
fandt, at Bladenes Beretningei 
derom var en temmelig usund Fø 
de, ikke mindst naar de i kunst,  
nerisk Henseende var fortrreffeli 
ge, hvad der var Eksempler pen 
I Virkeligheden er denne Henret 
telse ogsaa den sidste vi har haft, 
thi at en Fange i Horsens Tugt-
hus er bleven henrettet, er en 
Sag for sig, da Tugthuset hat' sin 
egen Rettergang. 

De mange Mord i den senere 
Tid har gjort, at man af og til hø-
rer en eller anden udtale Ønsket 
om en Genoptagelse af Dødsstraf-
fens Fuldbyrdelse, ofte saaledes, 
at den skulde finde Sted i Freng-e 
selsg,aarden i Overværelse af nog-
le Øvrighedspersoner og nogle Re-
præsentanter for Pressen. Forelø-
big har man dog ikke set disse 
Tanker finde Tilslutning hos ind 
nydelsesrige Mænd, Politikere el-
ler andre; men ingen kan vide, 
hvorledes det kan komme til at 
stille sig i Længden, hvis vi fraar 
flere af disse sørgelige Begiven- 
heder. 	• 

Store Vanskeligheder vil dog 
stille sig i Vejen. Lovens Krav 
paa Offentlighed kan næppe siges 
at være fyldestgjort paa omtalte 
Mande, og det vil overhovedet væ-
re vanskeligt at henrette i et 
Land, hvor en Modermorder har 
beholdt Livet. Endnu mere vil 
saadanne Tanker møde hindring 
deri, at hvor man før væsentlig 
kun følte Afsky, tænker man nu 
tillige pan, at disse Mennesker er 
tidt opvokset under uheldige For-
hold eller med en sørgelig Slægts-
arv. Og endelig gear Erfaringerne 
fra de forskellige Lande ud pair, 
at det er et stort Sprirgsrnan1, om 
Dødsstraffen I Virkeligheden af-
skrækker de grove Ferbryclere, 
den er beregnet paa. Det er andre 
Midler, vor Levgivnitiesmagt rtn- 
:ker at anvende i 	nuel 
l-t onde. 

'F. C. 9'. 1,muldahl. 
evne, seueueirteakver. 

Fred. 
• - Fe ''.5 

.-v*"..,+:5•<-',..-,ft,:k---t*..--;  
r?.:.•?: 	.,..,L:.:!,,, 

.'s'-•-"i 	. if;-' 

Man maa pen SJUS mange Punkter lin 
til Dage revidere Inco 	thillgere Ansku 
eiser om mangt og meget. 

Jeg har altid tidligere heft den op-
fattelse, at Krig rur Krig og 1,'re1 tor 

Fred, men som det gane nu 1 Ven!, ■! 
er Fred om end Ikke netop Krig saa 
I det lange 1.1,13 gennem elms Reenhater 
aleMen urne end Krigen. 

alobIllorrIngoordrrn. der Aaltnede Krt. 
gen er lige ved at være et unkyldigi Da 
kurcent ved tilden ofVernalllealrahtnten, 
der ekulde besegle Freden. 

Det er sandt, ni atoldlli:eringqmpir,•r 
ne furie Mil/Ioner nf idenneeker lit 
uhørte Lidelser, til lind og ihrulertuult: 

Men det Imilnuellge Papir, iler 
hære Freden og læge Krigene Sitar 
Fredstraktnten, lutr og vil -- byis 
det i Øjeblikket utænkelige skulde Rite, 
at den blev emitteret eout et farligt ,e; 
smittebærende Stof -- bragt Ikke en 
helle Milllower, 11111M hele Lende I en elm 
dan Situation, at del Ikke længere gæl-
der blot Livet før den enkelte. men Eltel 
ateneen for hele Vemiller, for 9nndum 
det og flIgernr. 

Krig, var niem, rredaelsvackkende, 
men man uldale, hvad der I t.terste Fald 
kunde ske, og mon bar lettere font end 
Ikke let) ved at se de Farer, som man 
kender, i Øjnene. 

Men naar ingen Værdier har Hold 
mere, naar Grunden bliver nbutet bort 
under alle menneskelige Beregninger eg 
alt bliver mening:døet og vektende, saa 

æder en rredaelevækkende Usikkerhed 
og en lammende Selvopgivelte elg Ind i 
Folket. 

Under Krigen saa vi kun to kæmpe-
mressige Fronter, to Grupper af Fjen-
der overfor hinanden. Freden har under 
tilsyneladende venskabejige Forhandlin-
ger skabt lige sen mange Indbyrdes 
Fjender, lige non mange >Fronters, som 
der er delte Meninger om, hvad Mande, 
den virkelige Fred skal komme paa. 

Den gamle Allegori, Fredsengelen 
med Palmegrenen har I sin Digede Gren 
givet os en ny og sørgelig Lignelse. Lige 
saft mango Flige, hendes Palmegren ba-
rer, lige sne mange er de Veje, Verden 
vil mod Freden, men som Fligene er 
harpe Spidsen, sandan har ognaa alle 

de fremkomne Forslag deres Brand, der 
seaarerc og irriterer Modparterne. Og 
det er en ufremkommelig Vej til Fred. 
den, der fører gennem Irritation, avlet 
af Kortsynethed og stejl Pukken mut 

egne Fordele og egne Særinteresser. 
Nej - Vredsengelen nu skal se hell 

anderledes ud, det man være en Hermes. 
men hans Pengepose maa være næsten 

- uudtømmelig, Det hedder teg nok, at thi 
en Krig behøves 3 Ting: Penge - Penge 

- og atter Penge. Men tør vi ser den 
>virkelige< Fred, fur der atter kommer 
Ro, skal der til Freden 3 Ting: Penge 

- Masser af Penge - uanede Mængder 

af Penge. 
Og hvor skal de komme fra? - Fra 

Amerika. Ja men er Amerikas-rne F.,111 
Helhed ikke for langt borte fra Ondet 
til rigtig at have fattet det. 

Eller er de saa kortsynede, at de si-
ger: >Lad dem klare elg selv pen den 
anden Side aDammen.c.c Ja, R11it men 
men bittert Bande den gamle spøgeful-
de Vending: >Skede. at Amerika ligge 
elm] Ben langt herfra( 

paa Haandtaget og ring op Telefon 

Allinge 74, naar De har et eller 

andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-

cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke. 

Nye Klædevarer 
er hjemkommen .og sælges til me-

get billige Priser. 
Graa engelsk Habit, 

syet efter Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 

Habiter leveres efter Maal paa 

faa Dage. 

Norrhoriels ilawleidus 

Bindegarnet 
er hjemkommet og kan afhentes. 

Simre og mindre Nøgler eller 

Behag. Billigste Dagspris. 

tflittge ftotoitiatz Isg 
sProbuttforretnind 


