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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
brakes i el Antal af mindst 1700 Exempl. 
og forsendes k," rurem Posirasenet eller red 
vore Bad i Allinge. Sandrig, Olsker, Rift-
skor, Re og KiemensIter 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last I ethvert Hjem og egner sig der-
or bedst iii Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
'plager gerne Bekendigurriser af enhver Art 
raasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
"denar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladels Konkr og 
koster I /(r. haivaarlig, 

.97ovem6er. 
An, visnet er for længst 

den sidste Rose, 
og alle Blomster smaa er lagt i Seng. 
Nu vandrer Taagen over Kær 

og Mose 
og spinder Elverslør i vande Eng. 

Og i mit Hjertes blide Blomsterhave 
er foldnet og faldt ned 

hvert Rosenblad. 
Men Glemselstangen svæver 

over Grave - 
den sletter ud al Kærlighed, 

alt Flad ! 

Poul Clauseen. 

Er higemolorop opfundet? 
—O- 

den danske Ingeniør Alfred Pe-
tersen, Aarhus, har faaet Patent 
pat en Opfindelse, der udnytter 
Bølgernes Kraft, og af sagkyndige 

skildres som praktisk brugbar. 

Spørgarnaalet om Udnyttelsen al 
Bølgeslagets Kraft har i Aarevis be-

skæftiget Hundreder af Opfindere, 

men endnu er det ikke lykkedes at 
konstruere den brugbare Bølgemo-
tor. Imidlertid ser det ud, som om 

Danmarks Navn ogsaa i delte Til-
fælde skal være det førende. Efter 
hvad „Vestkysten -  erlarer, har nem-
lig Ingeniør Altred Petersen, Aarhus 

søgt at taa Patent 'paa en Bølge-
motor, der efter sagkyndiges Ud-

sagn skal være praktik brugbar og 

i hvert Fald betegner det første 

praktiske Skridt til Opgavens Løsning. 

Opfindelsens Enkeltheder er det 
vanskeligt al komme ind paa. VI 

skal nøjes med at anføre, at Inge-

niør Petersen urins tter Bølgernes 
Toppe. Der skabes derved en via 
Faldhøjde, hvis Vandmasser udnyt-
tes i en hul Mole, der bygges i en 
vis Afstand fra Land. I denne Mole 
drives Vandel Ind i forskellige Kam- 

i forskellige Højder, smededes at 
Faldkraften her udnyttes. Ved svag 

Bølgegang er Kraften svagere og 
kan kun holde en enkelt Kraftma-
skine i Gang, ved stærk Bølgegang 
udnyttes samtlige til Anlæget knyt-
tede Turbiner. 

10,000 H-K-Timer. 

Noget Anlæg, er ikke udført, men 
efter sagkyndige Ingeniørers Udsagn, 

vil Opfindelsen kunne udnyttes med  

praktisk Resultat, Ved Beregninger-

ne er der taget Hensyn til Middel-

hastigheden al Blæsten ved den 
jydske Vestkyst, Meteorologisk In-

stituts Beregninger, og med Udnyt-

telse al 50 pCt. at al Bølgeenerglen 

vil der kunne udnyttes 100,000 H-
K. Timer aarlig. 

Opfindelsens svage Punkt er det, 
at den afgivne Energimængde ikke 

er konstant, ganske som ved Vind-

kraftens Udnyttelse. Energien tæn-

kes derfor med størst Fordel afgi-

vet til et af de allerede eksisterende 

Fordelingsnet til Udligning af den 

dyrebare Strøm fra Oliemotor eller 
Dampanlæg. 

Der gøres i øjeblikket Forsøg 

paa at skaffe Kapital til Opførelse 
af el Forsagsanlæg ved den jyd-
ske Vestkyst. 

fI'aa lodtur 
gennem 8uropa. 

Sennsfortteller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun Irer Nordbornholms Ugeblad) 
—0— 

Lugen° har flere interessante Kir-
ker og ca. 10,000 Indbyggere, der 

driver en betydelig Industri og Han-
del med Silke og Vin, ligelem Byen 

har en stor Indtægtskilde af de 

Fremmede, som søger Rekreation 

der hele Aaret rundt. 

Det er den 13. Juli, Efter al have 

spist til Middag gik vi vodøre op-

cher gennem en herlig Egn og naa-

ede lige at faa et Glimt af Maggi-

oresøen inden vi ved Solnedgang 

kom ned i Ticinodalen. Paa en Eng 

ved Floden slog en Duft nf Kløver-
hø os linedl. Det var en stille, varm 

Alten, Myggene dansede og oppe 

fra Bjerget lød dæmpet Klang fra 
Alpekvægets Klokker. Vi spiste vor 

medbragte Aftensmad, og da Skyg-

gerne bredte sig over Dalen gravede 

vi os ind i Stakken og dækkede os 

fil for Myggene, der Ideligt sum-

mede os om ørene, 
Længe Isa jeg og smaablundede, 

men hørte og følte instinktmæssig, 

hvorledes to Myg uafladelig sum-

mede frem og tilbage. Endelig slum-

rede jeg Ind, Drømme førte mig 
tilbage til Selnens hellige Kilder; 

jeg hørte denne sagte ejendomme-

lige Rislen fra tusinde Kilders Dyb, 
— — .— 

,,Servus I vi drukner! — Hjælp!` 

— Det var som frigjorde jeg mig 
fra en knugende Byrde, der vilde 

kvæle mig. Med et Tag flængede 

jeg Soveposen og stak Armen ned 
i — Vand I — Slog forvirret Øjenerie 

op, men kunde intet se. Et tungt 
og trykkende Mørke hung som et 
Tæppe over mig og alt var sat for-
underligt stille — kun denne sagte 
og mystiske Rislen. — - 

Et vildt Skrig, en ynkelig Klyn-

keri; „Servus! 
„Kravl op i Stakken og hold dig 

fast, Bubbl. Jeg kommer —" 

Et mægtigt Lyn skur gennem deri 

begsorte Nal, et øredøvende Brag. 

SAR brast Tæppet og el Skybrud 
væltede ned. Men det korte Glimt 
havde værel nok til vise mig Bille-

det at en stor spejlblank Sø, hvori 

et Par Høstakke ragede op. 

Der maa have været Uvejr læn-

gere oppe i Dalen, Floden har i 

Nattens Løb gennembrudt Dæmnin-

gen, og nu var Uvejret samtidig 

over os I al sin frygtelige Vælde. 

Det gjaldt Livet. Men hvor var 
Redningen, hvor var den rigtige Vej 

gennem Mørke cg Vand. 
Jeg matine Dybden; der var end-

nu næppe mere end en Fod Vand. 

San ragede jeg efter mine Støvler 
og trak dem pas. EI nyt Kæmpe-

lyn og jeg san lydeligt Bjergets 

mørke Rids, enkelte Træer og Tele-
fonpæle. Jeg mærkede mig Ret-

ningen, trak min drivvaade Jakke 
paa, fandt Stok og Ransel og følte 

mig frem og hen til Bubbi. 
Styrtregnen var ved at bringe os 

fra Sans og Samling. Himmel og 

Jord stod i el Rog. Saa greb Jeg 
Bubbis Haand og med Stokken fø-
lende for mig vadede vi gennem 
den vandfyldle Eng og op ti! Lande-

vejen, der i korte Glimt viste sig 

for os hvergang et nyt Lyn med 

efterfulgt Tordenbrag raslede lien 

over vore syndige Huveder. 
Hvorlænge vi !maledes stavrede 

frem 1 Mørke og Styrnegn, ved jeg 

ikke. Hver Gang et Zikzrtklyn flam-

mede op, saa vi tydeligt Landevejen 
for os, og Øjet bevarede delle Ind-

tryk til et nyl Lyn atter angav Ret-
ningen. Selv om vi mente at holde 

os midt paa Kørebanen og lydeligt 

mente at se Vejen for os, endte del 

dog med al vi flere Gange gik i 

Grøften i Vand til Livet. Et Sted 

standsede vi ved el Kapel og vilde 

søge Ly der. El Lyn flammede op 

og belyste den hellige Jomfru med 

Jesubarnet. Medens Bubbi knælede 

ned og i Ekstase mumlede Bønner 

og anraable Guds Moder om Frelse, 

rev jeg I Jerngitteret for at komme 
ind, - Forgæves. — Saa slæbte jeg 

Bubbi med videre til en Ladebyg-
ning paa en Mark. Heller ikke her 

kunde vi komme ind og i Læ. — 

Alter tilbage til Vejen og fremad. 

Vi gik som i en Krydsild af Lyn 

og undrede os over endnu al være 

levende. 
Der skinner et svagt rødt Lys for-

ude. Det er fra et Hus, hvor Be-
boerne er oppe. Gudskelov, ende-

lig Mennesker! — Vi gaar om til 
Gavlen tor at finde Døren. Ser, at 

der Maar en Stige op til Udhusets 

Høloft. Jeg støtter Bubbi, medens 

han kravler derop, følger selv efter. 
Den lune, søde Dult af Her slam-  os 
truede. De drivvande Klæder faer 
vi al os og vredet det meste Vand 
al. Jeg leder I Rygsækken og lin-

der Badedragterne og en Skjorte, 
det eneste tørre, vi kan trække pat. 

Saa gravede vi os ned f Høet -
en behagelig tør Varme — og me-
dens Uvejret rasede videre; faldt vi 
dødtrætte I Søvn. 

Solen stod højt da jeg næste Mor-
gen vaagnede ved at en Mand korn 

op ad Stigen, kiggede ind og alter 

listede ned. Jeg stod op og under-

søgte vort endnu vande Tøj. Det 

var tilsølet al Smuds. Mine Støv-
ler ligeledes. Bubbi havde ikke 

kunnet finde sine Støvler, men havde 
foruden sine egne, haft et Par Re-

servestrømper af mine trukket uden-
paa. Begge Par var fuldstændig 

udslidt og fyldt med Vejens Grus 
og Ler, Jeg studsede ved al se hans 

Skjorte; (let var en Chemise med 
Blonde. Saa pakkede jeg alt und-
tagen Benklæder og Jakke i en Bylt, 

kaldte paa Bubhi, og i Badedragt. 
iført vort snavsede og klamme Yder-

tøj, Bilfri,' med bare Ben, listede vi 
ned ad Stigen og ned mod Floden. 
Overalt stod der Vand I Grøfter og 
Grave, de eneste Minder om Nat-

tens Rædsler. Paa en afsides Plet 
bag nogle Træer ved en vandfyld! 

Grøft fik vi det værste Snavs vasket 
af os og Solen tørrede hurtigt vort 

Tøj. 
Det var i Udkanten af Bellinzona. 

Saa snart mit Tøj var nogenlunde 
tørt gik jeg ind til Byen for at gøre 
Indkøb, thi vi var dygtig sultne. -

Et Par lette Turistsko og nye Strøm-
per havde jeg med tilbage til Bubbi, 

der hvilede ud efter Nattens An-

strengelser. 
Vi holdt Maallid, eltersaa endnu 

engang vore Klæder, vaskede og 

solede os, medens vi talte om Nat-

tens Hændelser. Bubbi var bleven 

mindre sky og mere meddelsom. -
Jeg bemærkede en lille Rosenkrans 
om hans Hals. — Hvor har du faaet 

den fra? 

„Af min Moder!" — Han tog den 

af og viste mig den. 
,Der er 80 Kugler', føjede han 

belærende til, ,63 Ave Marie, 7 Fa-
dervor, en stor til Trosbekendelsen, 

og sne Korset." 

— Beder du alle de Bønner ? 

„Nej, men Moder siger, at den 

virker som Amulet og beskytter mig 

tor Farer." 

- Saa kan jeg jo takke dig for, 

at vi slap SRA heldigt fra det i Nat. 

Madonna bønhørte dig, da du las 

paa Knæ foran Alteret. 

„Du tror det ikke, Servus, du er 

en Kætter I — Men jeg har følt det 

mange Gange. at den hellige Jom-
fru har hjulpet. Som I, Eks. da jeg 

slog Æbler ned og knuste den store 

Verandarude. Far er arta streng, og 
jeg gemte mig i Lysthuset og bad 

Maria om Beskyttelse. Der fandt de 
mig, og jeg slap for Skænd. — -
Men vor Pige led af ulykkelig Kær-

lighed til en Slagter og vidste in-
gen Read. Saa gik hun til Valfarte-
kirken, købte et Vokshjerte, ridsede 
deres Navne i og hængte det op 

foran Maria Trost. Hun bad ret In-
derligt, og — nu er de gifte og me-

get lykkelige. -- Den hellig. Jom-
fru hjælper altid naar men beder ret 

inderligt. Oppe i Kirken har de en 
stor Bog, hvor alle hendes Under 
er opskrevet gennem Aarhundreder. 
Maria hjælper for all, hjælper ølla," 

Ugespejlet. 
T Irland har der dannet sig en 

ny Republikansk Regering med de 
Valent, der igen er trindt i For-
grunden, enm Præsident. 

I England hersker der nogen 
Usikkerhed m. H. t. Udfaldet  af 
Valgene, idet det ikke er sik-
kert, at Bonar Lave kan Om til-
strækkeligt Flertal: han har fo-
reløbig forsøgt en Tilnærmelse for 
Samarbejde med Lloyd George. løv-
rigt er Boner Law mere tilbøjelig 
til at anerkende do franske Syns-
punkter overfor Tyskland end sin 
Forgænger, og har udtalt, at der 
er viet Tyskland for megen Imøde-
kommenhed; sne den tyske Frygt 
ved Regeringsskiftet i England har 
vist sig fuldt ud berettiget. 

Erstatningskommissionen for= 
handler i disse Dage i Berlin om 
en ny Erstatningsplan: men en 
eandan vil kun fan Værdi praktisk 
eet, dersom Valutaforholdene i 
Tyskland kommer i fast Leje. 

Der har været Arbejderurolighe-
der og Strejketrudaler flere Steder 
i Tyskland. 

Wa=hingtontrakteten ang. Fluide-
indskrænkningerne skal nu godken-
des af den franske Regering; det 
er dog ikke givet, at dette gear 
glat igennem, navnlig da England 
og Amerika ikke er særlig ivrige 
efter at opfylde Traktaten i Prak-
sis. 

Der er udsendt Indbydelser til en 
Orientkonference ang. Freden med 
Tyrkerne. Indbydelsen er ogsaa 
sendt tril Sovjet, der ikke længere 
er sen gode Venner med Tyrkerne, 
efter at de har sluttet Fred med 
England. 

I Italien er Forholdene temmelig 
forvirrede; det i Virkeligheden 
yderst reaktionære Faeeistparti 
spiller op til Borgerkrig; foreløbig 
har Kongen dog bedt deres Fyrrer 
Mussolini om at danne Regering. 
da de andre Partier har nægtet 
dette og der ikke kan dannes Re-
gering uden Fascisterne. Man kan 
for sart vidt ikke tale om dem som 
et politisk Parti af de kendte Ret-
ninger, da Føreren er en tidligere 
ivrig Socialdemokrat, da de for-
siden de reaktionære, har flere me-
get liberale Ting pas deres Pro-
gram, og da de vender sig bande 
nod Parlamentarismen og mod Ar-
bejderne, bl, a. med Forslag one, 
at det ved Lov forbydes Arbejde-
re, der virker i det Offentliges Tje-
neste, at strejke. 

Faseistenie maa i Virkeligheden 
betragtes som et rent nationalistisk 
Parti. 

Sverige har opfordret til Ophæ-
velse af Pastvangen mellem de 
skandinaviske Lande. 

Freme arisk- 
Man vækkede en Nat en Mand 

med den Besked, at hans Landsted, 
der ikke var assureret, var brændt 
ned. 

>Hvor vil jeg blive ked af det i 
Morgen, navr jeg vnagneree lød 
Svaret, idet Manden vendte sig 
om pas den anden Side for at ave 
videre. 

Betænksomt. 
I Midten af det forrige Aarhun-

drede fandtes der ved Landevejen 
til Colchester i England en Fodsti, 
der førte hurtigere til Byen. Ved 
Stien stod en Plakat med følgende 
Passkrift: >Denne Sti fører til 
Colchester. men de, der ikke kan 
kteræ, gør bedre i at følge Unde-
r/Siert.< 



Fersk Medisterpelse og Sylte. 
Bedste Kvaliteter. 

Friske Varer hver Torsdag. 

BayerskePolserogl(Hicliolser 
Prima røget Flæsk, f,n Leverpostej 

anbefales til lindeste Dagspris. 

Tlf. 12. 	' ,. £C"'3"1"- 
Al tinge a  

Islandsk Lanunekd 
fineste Kvalitet, Dyrlægekontrolleret, 
er hjemkommen og anbefales til en 
meget billig Pris. 

J. B. Larsen. 

VI har el større Parti 

ekstrafin Rismel, 
som sælges a 26 rore pr Halvkilo 

Nordlandets Handelshis, 
Overretseagfører 

ffiojesen .7Cofoed, Rønne 
et, Nortan•gade 17. 

Inkassation, Dekumentekrinning m. 
Træffes f Hasle Onsdag Fornid, 

Olsker. 
Nu kommer Hosiresieni 

Søndag den 12 November Kl. 7 
pr. afholder 

Olsker Husmandsforening 
stor Høstfest i Forsamlingshuset. 

Der bydel pal meget gemytlig 
Underholdning. 

De lokale Foreninger med Familie 
indbydes. 

Bestyrelsen. 

:41•61111111~114,911, 

53iografen. 
Sindig den 12. Novbr. Kl. 71;2 

Skansens Dyrepark. 
Svenske Neturbilleder. 

Bliv en Mand. 
Amk. Filmaskuespil 15 Akter. 

1 Hovedrollerne Harold Lobhwood 
og May Allison. 

Bemærk, der begynies Kl. 7,30. 

• 999999696691,41• 
Rammelister 

er hjemkommet og sælges til bety-
delig nedsatte Priser.. 

Billeder indrammes. 

sandvig Boghandel. 
E, Abratiamsen. TIL 55. 

Sort blod Hat 
(Velour) med mit Firmaslempel 
Svederemmen er formodentlig ved 
en Fejltagelse borttaget fra Hotel 
Allinges Restauration i Søndags. 

Bedes tilbageleveret Ejeren. 

Gornitzka. Allinge, 

!ndtryk fra Orienten. 
Eftprtryk forbyd,.) 

Jeg har set Folkevrimmel i man-
ge Storbyer; men Mage til Vrim-
mel, riem den i Konstantinopel, 
mindes Jeg ikke at have set; til-
lige er Pladsen for snæver til den 
enorme Trafik. Her findes ikke no-
gen  Regel om at holde til hejre el-
ler til venstre, der mases bare 
frem, hvor der er Plads. Det gæl-
der for Gadehandleren om at kom-
me først, at fan solgt førend en 
anden. Avissælgeren starar ikke 
som paahuclt pøs Kørebanen, han 
er inde paa Fortovet og næsten 
etikker Avisen i Lommen pan mig, 
)igegVldigt, om jeg vil have den el-
ter ikke, men — lh, hvor han blev 
forskrækket, og hans andre barbe-, 
nede Kolleger med ham. — Tju, 
tju, tju, i hurtig Rarkkefelge er 
Flodhestepisken suset ned over 
hans Rygstykker, og med et Reje-
hop er hen ude pæl Gaden. De har 
alle sammen i forbavsende kort Tid 
fanet et Par over Nakken; det er 
det britiske Ordenspoliti, der er i 
Virksomhed. 

Patroljen bestaar af fire Mand, 
en Officer, en Sergent og en Me-
nig samt en noget tyrkisk udse-
ende Politiofficer, der nabenbart 
fungerer som Tolk. Det varer ik-
ke mange Minutter før alt er pan 
sin Plads; men til Trods for denne 
noget ubehagelige Mande at blive 
mindet om Ordensreglementet pan, 
er alt en halv Time efter samme 
Kaos, som før Patruljens An-
komst. Avismændene kan endda 
unddrage sig de fleste af Kløene, 
men værre er det for d'Herrer De-
tailhandlere, der har lejret sig be-
hageligt langs Husmuren. — Pa-
troljen kommer, og de smag Borde 
eg Opsatser væltes, Appelsiner, 
Kringler, Mnnderiner, tørrede Fi-
gen, Skocreme, Legetøj og et rig-
holdigt Udvalg af klæbrige, sode 
Kager triller mellem hverandre, 
men hver isæt griber med Lynets 
Hastighed, hvad han har tabt, 
selv om det medfører en ekstra en 
over Nakken; det svier i Øjeblikket, 
men den næste Dag gentager Sce-
nen sig. 

Pludselig bliver der endnu mere 
Bevægelse i Folkemassen, jeg bli-
ver trykket op mod Husmuren og 
ser herfra et Par Vogne, der til-
drager sig den almindelige Op-
mærksomhed; forreste:: en Vogn 
ned udklædte Musikanter, der pari 
den mest frygtelige Mande trakte-
rer deres Instrumenter; en Slags 
Sækkepibe, en Fløjte, en Klarinet 
og en Tromme; de vifter samtidig 
med Arme og Ben til den beun-
drende Folkemængde. Bagefter 
kommer et Brudepar — det er et 
Bryllup. Hun er tilhyllet, han, der 
er klædt i Jakkesæt og med Fez 
paa Hovedet, ser straalende glad 
ud; men foruden dette Midtpunkt 
for Højtideligheden. findes hele Fa-
milien samlet i Vognen. Et Par 
srnaa Rollinger kravler i Bunden af 
Vognen, to ret velvoksne Personer 
sidder næsten paa Skødet af hin-
anden oppe paa Bukken, og et 
Par tilhyllede Kvinder dukker sig 
for Mængdens ransagende Blikke; 
de er sikkert ikke ret kønne, for 
Sløret er tæt og uigennemtrænge-
ligt. — I et Nu er Optoget slugt 
af Vrimlen, og jez begiver mig vi-
dere paa.  Vej til Bozaren- — Jeg 
arbejder mig op ad de stejle Ga-
der og kommer til Forløberne for 
den egentlige Bnzar, de med Bo-
der opfyldte Gader. 

Boderne ligger midt i Gaden, 
sno der denne.; en snæver Passage 
pan hver Side. Her findes alt 
melte? Himmel og Jord, men mest 
Manufakturvarer; og det er gan-
ske interessant at ee, hvor mango 
tyske Varer, der her findes stab-
let op, medens Resten af Verden 
ikke i Aarineer har set disse Va-
rer. Pari hver Side af Boderne 
har niere velstaaende Købmand de-
res Huse og %tilter. 

Indgangen til Bozaren er gen-
nem Hundred-ed:se eamle Port-
hvælvinger. Alt lic ger i Halvmør-
ke, Lyset trænger sparsomt . gen-
nem de meget smart Vinduer i 
Hvælvingerne. — Der er et sum-
mende Liv her, og stadig ser man 
alle Verdens Folkeslag samlede 
Pari faa Kvadratmeter. Boderne 
herinde er meget smag og snævre 
eg er stoppede fulde af Varer af 
enhver Art og fra ethvert Sted; 
det er dog for det meste anden og 
tredie Klasses Stof, de har. Jeg 
kom knap indenfor fiterrend jeg 
blev =riet le af ivrige Histenvend,  

der straks begyndte Tiltalen pan 
to tre forskellige Sprog, for. det 
meste Fransk eller Engelsk. 

Jeg pmver at ignorere (Inge 
Burrer, men det huler sig ikke gø-
re. »Rem og se, min Butik, det er 
det billigste, det er det bedste, kørn 
bare og se dens --- »De skal ikke 
købe noget, det er mig kun en 
Glæde, at vise mine smukke Ting 
frem< — >Korn hen til mig, jeg 
ved godt, hvad De skal have, jeg 
har Silke-Kimonoer til Deres Ko-
ne eller Fortnede, jeg har Silke-
sko. Ah! hun vil blive sen gladg 
»Nej, nej, min Forretning er den 
bedste, jeg er ikke rig, som de an-
dre, jeg er en fattig Mand, jeg 
sælger søn 11;/ligt. sum billigt.« -
»Se blot, se mine Diamanter, der 
funkler som Nattens Stjerner. der 
er sæl »henne som Solskuer i en 
gullokket Kvindes Hnar,e — Jeg 
stiler og tænker min vore hjemlige 
Butiker, — Ekspedition 1918-20; 
her gnar det villigere; men for me-
get og for lidt asv, - 

Jeg har skubbet Plagenanderne 
tilside 	fortsætter, kun fulgt af 
tre fire Stykker, emu ikke forlader 
mig, hele den Tid, jeg tilbringer i 
Basaren. Det, er ikke Tyrkere ude-
ne, der handler her; (let ser titan 
bedst nf de forskellige Søndage. 
Tyrkerne fejrer Fredagen, Jøder-
ne Lørdagen, Grækerne og Arme-
nierne Smidne-gn; der er aldrig helt 
lukket eller helt anbent her; altid 
er der en eller anden Helligdag; 
hvad der jo heller ikke er sari løjer-
ligt, da Kalenderen her viser fire 
forskellige Tidsberegninger: muha-
medansk, jødisk, øst-evropæisk og 
vor egen. — 

A. Severin. 

Om at ho'de Guldfisk. 

Guldfisken, der stammer fra 
Kina og Japan, kan man holde 
bande indenders og ude i sin Ha, 
ve i en Dam eller lignende, hvis 
denne har rindende Vand. 

Indenders tør man saa vidt muligt 
undgaa de alminde:ig brugte runde 
Glasbeholdere, idet de dels givet 
for lidt Plads for Dyrene, dels 
er upraktiske af Hensyn til Til-
førsel af frisk Vand. Har man al-
ligevel Guldfiskene i en saadan 
Beholder, rime neon have et Net til 
at fiske dem op med, naer man 
sætter dem over i en anden Be-
holder, medens Vandet skiftes, da 
Dyrene dearlig te-ler, at blive ta-
get op med Haanden. 

Det bedste er et Akvarium, hvor 
man kan tappe Vandet ud forne-
den og fylde frisk Vnnd paa; om 
Sommeren nisa Vandet skiftes hver 
Dag, saa vidt muligt bør det være 
Brøndvand, da dette indeholder 
meget Næringsstof for Dyrene. 
Akvariet bør ikke fyldes mere end 
to Trediedel med Vnnd, da Guld-
fiskene ellers let kan springe over 
Kanten. Har man Katte i Huset, 
maa møn panse, at Akvariet om-
trent er dækket af en svær Glas-
plade foroven. 

Guldfisk behøver ikke megen 
Næring; man kan give dem lidt 
Brødkrunimer, eventuelt lidt tørret 
eller pulveriseret Æggeblomme; 
men ikke fur meget, bliver de 
overernærede, dør de hurtigt. 

I Bunden af Akvariet hør man 
lægge negle rene Kieselsten; men 
de skal skiftes hver 14, Dag, eller 
de gamle skal i alt Fald renses lige 
san ofte. Være end tre Fisk bør 
man ikke holde i Glas. i hvilke man 
i alle Tilfælde ikke kan vente, at 
Dyrene lever mere end højst en. 2 
Aar. 

Bedst er det at holde dem i et 
Vandhul, hvor der ikke er stille-
stenende Vand; er Jorden omkring 
dette terveholdig, behøver man ik-
ke at fodre Dyrene. ellers køn man 
give dem lidt larødkrununer. Van-
det man ikke gerne lige helt bart 
for Solstranlerne, der man helst 
være lidt Skygge. Om Vinteren 
tager de ikke Næring til sig pas 
et sandent Sted; her maa man 
passe, at V( ndct ikke fryser helt 
til, Ved f, Eks, at dække et Hjørne 
af Vandhullet nied Brædder og 
Straa, synderlig; at der bliver Luft-
tilførsel igennem dette Dække, 

llvis den samme Person stadig 
fodrer ',ildfiskene, vil de etter-
haenden ep kende Vedkommendes 
Stemme. I Kina har Damerne 
smart Flejter, hvormed de kalder 
Piskene til Fodring. 

Praktikus. 

Bøllefrø. 
—o— 

Del er med blandede Følelser 
man ser Hærværk udføres stavel 
paa Kommunens som pas privat 
Ejendom. 

H. Fabrikant Cohn, København, 
Jer opholder sig en Del af Som. 
rneren pari sin Ejendom, Villa „Hav-
ketten• Næs, og som desuden har 
ladet opføre 2 Villaer ved Grøn-
tredel, hvorved der blev Arbejde og 
Omsætning for flere at Kommunens 

Beboere, og som betaler Skat til 
Kommunen, fordi, udtaler Hr. Cohn : 
_Der hvor man nyder Sommerglæ-
den i meget :mukke Naturomgivel-
ser, føler man en særlig Trang til 
at yde sin Part af Kommunens Ud. 
g I lie r'. 

Men hvorledes behandles sari 
Hr. Cohns Ejendomme under hane 
Fraværelse? Gaa ud og se de itu-
slaaede Ruder, og kendes der noget 
til det Bollefrø, der her udøvet Hær. 
værket, sari vær Ejer og Politi be-
hjælpelig med en lorsvarlig Afklaps-
vieg. 

Der findes Ejendomme i Byen, 
hvor man ikke alene har nøjedes 
med at slaa Ruderne ind, men og-
sail knækket Sprossen. 

Mellem Allinge og Sandvig kan 
man se en Lygtepæl, hvis Glas bæ-
rer Mærker af 3 Stenkast, og det 
er ikke første Gang dette er skel. 

At en Del Sten langs Anlægets 
Gærde er nedrullet, at gamle Kan-
der og Spande er kastet Ind i An-
læget foruden andet Griseri, er in-
gen Prydelse for Allinge-Sandvig 
Kommune. — — 

Forhaabentlig lykkes del snart 
af faa fat i Gerningsmændene, og 
at der er til disse i god Mening 
bør ikke betvivles. 

x 

Menighederaadevalget. 
I Anledning af det forestaaende 

Valg til Menighedsraadel opfordrer 
Kirkeligt Centrum Meningsfæller til 
at nrøde pas Allinge Raadhus paa 
Mandag for at vælge et Udvalg til 
Forhandling om KandidallIste. Da 
del har sin store Betydning at Me-
oighedsraadet hun en Sammensæt-
ning, der er i Overensstemmelse 
med Befolkningens ønsker, henviser 
vi tit oms!, Annonce. 

Biografen 
har pas Søndag.to udmærkede Film 
pan sit Repertoire, nemlig Stock-
holine fornemste Seværdighed, Skan-
sens Dyrepark, og en 5 Akts Film, 
der viser, hvorledes man bliver en 
Mand — i Amerika! 

Gudstjeneste og Moder 
Søndag den 12. November 

Allinge Kirke Kl. 10. Skr1m. 9,30. 
Olsker Kirke Kl. 2 

All-Sandvig Afholdsforenings 
Syforenings Bortsalg 

Sofapude 	rød Seddel 	Nr. 30 
Løber 	grøn — 	Nr. 12 
Lysedug, Solaslejfe hvid Nr. 4 

Pr. dansk Flormel. 
Bedste amerikansk Flormel, 

Sigtemel. 
anbefales til nedsatte Priser. 

J. B. Larsen, 

Skotøj modtages 
111 Reparation. — Gode Materialer. 

— Billige Priser. - 
H. Truelsen, Narregade, Allinge 

Fin hvid, letsaltet 50 Øre pr. V, kg. 
Fineste afnekket Klipfisk 

3. Ø. Cart;est 

9ffenig4edsraadsval- 
gel i 5r1linge-Sanduig. 

De Menighedsreadsvelgete i Al-
linge-Sandvig, der aluner sig til 
kirkeligt Ceritrum eller grundtvigsk 
Retning, indbydes til et Made pas 
Allinge Raadhus Mandagen den 13. 
November Kl. 71it tor at foretage 
Kandidatopstilling og veige et Ud-
valg til at deltage i Forhandling 
om en eventuel Fallesliste. 

En engelsk Terri. 
Rottehund, er til Salg 

Vognmand Jacobsen. 
Tlf. AM:12e 19. 

Maljes 811d i Siffievis 
Stor del vat Fedesild. 
Rollemops I Stykkevis. 

Anchovis i tåls Vægt. 
do. 	I Deaser. 

Os hl bidder. 
Benfri Sild, Regel Fed/sild i Tomat 

Kogt fersk laks i Danser. 
Røget Laks i Daaser. 

Billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

£ille liorpliolnisk Bihonning. 
Ren udenlandsk fIlhanning, 

225 øre med Glas 

5. ?.Larsen. 

Olsker 
Fredagen den 24. November d. A. 

afholdes Menighedsrandsvalg I Ol-
sker Forsamlingshus fra Kl. 10 - 12 
Formd. og fra Kl. 5 - 7 Eftm., samt 
i Tein Skole til samme Tid. 

Kandidatlister mær være Indleve-
rede til K. A. Mogensen, Rovang 
Inden Lørdag den Ih Novbr. Kl. 8 
Aften. 

P. B. V. 
K. A. Mogensen. 

Olsker. 
Tirsdag den 14. Novbr. Efterm. 

Kl. 5 afholdes Møde i Olsker For-
samlingshus til Forhandling om 
Kandidatliste til Menighedsraadsval-
get, hvortil alle i Menighedsraads-
kredsens Vælgere indbydes. 

Valgbestyrelse n. 

Til dalg. 
paa Grund at Pensionatets fuld-

stændige Opløsning:  

Lamper, torsk. Størrelse og Udførelse 
Spisestel kompl. til 12 Personer. 

Knive, Gafler, Skeer. 
Adak. Genstande i Porcelæn, Glas. 

Saint mange andre 
Husholdningsgenstande. 

Træffes Kl. 10.12 Fm. og fra Kl. 6 Em, 
Kaptein Hahn Allinge_ 

firnile er lit Salg liaa 
Pellegaard Rutsker, Tlf Ruts 65 .  

Vi fandt et graat 

Dækken 
paa Landevejen i Sommers, der kan 
afhentes hos 

Skomager A Pihl, 
ved Rø Brugsforening. 

Tæt Vinduerne med 

Stormvoks, 
faas hos 

.7. S. Larsen, .gildinge. 

Kogeærter 
letkogends gule Ærter. Ny Høst. 

Linser. 
Flækkeserter. Brune Bønner, anbefa-
les til billigste Priser. 

tg'. ar. £azog.H.., 

118 Kontrolforening, 
Ordinær Generalforsamling 

Rø Afholdshotel, Mandag d. 13. 
November KI. 61/s. 

Regnskabet fremlægges, 
Valg af Beslyrelseemediernmer. 

Eventuelt. 
Aksel Jensen. 

paa forskning 
modtages. 

AllingeeSandvig 
Motor-Tærskeværk. 

Hillebrandt Lind eller Tit. Sandvig 3 

påmetasker. 
samt Herre- og Darneporternoneer, 
Visumlapper og Seddelbøger, alt I 
prima Skind og Priserne meget bil-
lige, 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen, TI. SS. 

Vi anbefaler 
vore Kunder at se vort store 
Lager at kulørte Kjoletøjer  i 
moderne Farver og Mønstre 
til meget billige Priser. 

Fløjl i flere Farver Ira 2,50. 

Nordlandets Handelshas. 
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i største Udvalg. 
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For Vinteren er nu hjemkommet de sidste Ny-
heder al saavel moderne kulørte Eskimo- og Velour-
frakker med og uden Skindbesætning som Plysch-
kaaber, Kostumer, Ulstre, sorte Klædes- og Eskirno-
kaaber, Børnefrakker i alle Størrelser, flere Farver 
og Faconer, og Udvalget er nu saa stort, at ethvert 
ønskeligt Prislag kan findes. 

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

Magasin du Nord, Allinge 
ved Victor Planck. 

o 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• • • • • • 4,  
411111111•Ø 

• • • • 
ø ø ø 

• • 
• • 

• 
ø 

hork i Noribrolioims llgeblad!  

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. 

Yordelagligl ffil6ud. 

  

571 Lagener, 
140 cm. bredt 
125  
125 „ 
125 

  

Hellinned Hørlærred 
Bleget Twistherred 
Ubleget do. 
Dowlas smuk Kvalitet 

   

  

pr. m. 
fra „ 

• • 

   

    

8fijorter og »ametinned. 
Ubleget Tvistlærred 

do. god Kvalitet 
do. kipret do. 

Skjorteflonel 
Dowlas udmærket Kvalitet 
Medium, udvasket 

65 cm. bredt 
• • 	IP 

70  
• • 

73 

pr. ni. 

extra god 

n 

• 

•  

•  

5tfaandkIcededrej ler. 
Ubleget stribet god Kvalitet 

• Bleget 	• 
Smukt blomstermønstret god Kvalitet 

pr. m. 
• 

''ns farvede -og mønstrede 2omuldsfloneller. 
rosa - lyseblaa - hvid - graa 

extra prima Kvalitet 	70 cm. bredt 	pr. m. 	1,25 
mønstrede til Kjoler og Bluser 	 fra pr. m. 	1,25 

Romuldstejer. 
stort Mønsterudvalg. 

Lysere Mønstre 	fra pr. rn. 	1,00 
meget mørke do. 	 • • 	 1,20 

S'arti gern6aneflejl 65 cm, bredt, 
rødbrunt, mellemblaat og hvidt. 

udsælges for 	pr. m. 	2,25 

!fulde og kulørte Sardintøjer 
haves i mange Mønstre og Kvaliteter. 

Hvide 	fra pr. m. 	0,55 
Kulørte 	 0,95 • V 

Mil i Sengeudstyr fiaoes. 
Prima solægte og fjertætte Satiner. 	70 - 130 - 140 cm. brede. 

Prima stribede Bolstre i mange Den. 70 	105 cm. brede. 
Nye, prima damprensede Fjer 	1,63 - 2.25 -- 3,50 pr. Halvkilo. 
Hessiansmadrasser med Fodstykke og Skraapude 	pr. Set 	14,40 

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

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

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 

gærdigsyede 5fa6ilter 
køber De altid med størst Fordel hos7os, de vi har et stort 
Lager af ganske nye Varer til yderst billige Priser ,  

Nordlandets Handelshus. 

Tvistlaerred 70 cm. 70 bre 
do. svær 80 cm. 100 - 

Sværtkipret 80 cm. 150 - 
Nordlandets Handelshus. 

ugesin du teords 2ldsalg 
57f. 5, ved Dictor [Plan& Mf, 5. 

Od' Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
amer se her! 

Ved Køb al Stof til Kjoler og Overtøj i min Forretning 
kan De, om ønskes, fas det gratis tilklippet og passet. Ligeledes ved 
Kab af Tøj til Dyner og Dieakeraj syes og sømmes det gratis. 
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Waldemar 3ergensen. 

BORNA er bedst og billigst 

Waldemar ,Orgensens 
9ffanufakturforretning ved ,gfavnen 

anbefaler nye fijemflomne -Varer: 
Et pænt og godt Udvalg i sorte og kulørte lijoletojer Ira det 

billigste Uldtøj, deraf en god Kvalitet fra 2 Kr. og opefter. 
Tir Hanker og Frakker anbefales Pryds, Astrakan, Eskimo, 

Velour og flere forskellige Konfektionsstoffer til sidste billige Priser. 
Herfretningsatoffer fører jeg i stort Udvalg pna Grund al egen 

Systue. Jeg;,leverer fine hjeminesyede Dannekjoler fra 20 Kr. kan-
her og Frakker Ira 25 Kr. 

Kilt) Stof og lad det sy part 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 Flo-
neller til billigste Priser, saa i disse pengeknappe Tider betaler det sig 
at faa noget godt og solidt, der holder i Længden. 

NB. Paa min Systue syes kun Stof fra egen Forretning. 

Tlf. Allinge 92. 

Største Udvalg i Trikotage. 
Deres Trikotage af Undertøj og Garn køber De selvfølgelig bil-

ligst og bedst hos mig, da vi selv li.brikerer saa meget som muligt, 
Kulørte Golftrøjer og Veste med og uden Ærmer samt dan-

ske Lama-Sjaler i pænt Udvalg. Storl Lager af Uldtæpper, Hestedæk-
ken og Plaid fra 5,75. 

Ligeledes et righoldigt Udvalg i hel- og halvuldne Kjole- og 
Kaabeetoffer i prima Kvaliteter ug pæne Mønstre. 

Lager at Pigefrakker. 
Vi løver alt hvad der hører til en velassorteret Manufakturhandel 

til de billigste Priser. Det har og skal altid være mit Formaal ved reel.  
Behandling at vinde mine Kunders Tilfredshed. 

Jens Hansen. 

Vine, Rom, Cognac, 
Ekstra god Portvin fra 250 Ø. FI. 
Rigtig gnd Rødvin til 2,25-2,30-2 50 
Extra 1.rima do. 	til 3,00 -3,50 
Allerfineste Bordeaux og Bour-
gogne Rødvin 4,00-4,50,0. Fl. 
Extraf:n Sherry til ~brug 3,00 
Fin lagret :bladr:11ra 3 504,50-5,50 
Ren hvid OportoSygevin 4,50.5,50 
Finlagret Sauterne 	4,50 - 5,50 
God Rom [via hele og halve Ft. 

til smag Priser. 
Diverse Likører or(Caloric billigst. 
Righoldigt Lager i hel og halv Fl. 

 

                   

         

Car4Sen. 
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Se her! 

   

                   

Allinge nye Modehandel. 
Største Udvalg I fikse Dame- og 

Børnehatte. Huer, og haendsyede 
Hatte i  Fløjl og Pannel, samt Filt-
og Regnvejrshatte. 

Omsyninger foretages. 
Alt til billigste Priser. 

Math. Larsen. 
Ejendommen ved Siden at 

Uldhandler Jens Hansen. 

 

                   

 

- Vi har nogle Stk. stribede og 
ternede danske 

 

                   

      

Floneller 

       

                   

 

til Kjoler og Bluser. 
Fabrikanten indestaar for ægte 

Farver, idet Flonellerne ikke er tryk- 
kede, men vævede. 	lr P, 

Pris Kr. 1,54 pr, ni. 

                   

 

Chr, Olsen, Messen, Mhp, 
TIL 100.  

                   

   

Prima 150 cm 

           

                   

     

engelske Klædevarer 

      

                   

 

til Herredragter, Kamgarn og Uld. 

Salgspris Kr. 7,35 pr. m. 

                   

 

Chr. Olsen, Messen, 

        

                   

       

Tlf 100. 

         

                   

    

firbejOsskjorter. 

     

                   

 

Komplet Udvalg i alle Størrelser 

og mange Mønstre. Lageret mod-

taget i denne Uge, derfor de sidste 
billigste Priser. 

                   

 

Chr, Olsen, Messen, Allinge. 
Telefon 100. 

m 

 

Bomuldslærred 
	

Ira 77 Øre 	ni 
Dowlas 
	

72 - 
Bomuldstøj 
	

95 - 
Hvide Gardintøjer 
	

fra 25 - 

      

CER.  OLSEN 

       

    

MESSEN, Allinge. 
Triton 100. 

     

leffiesSell 

Arbejdsbenklæder, 
Molskinds-, Hvergarns-, Bomulds-, 

»alle Størrelser. 

Chr. Olsen, Messen, Mhp. 
Telefon 100. 

air Alle ovennævnte Varer Isas 
samme Kvalitet og til samme Pris 

hos E. Abrahamsen, 
Sandvig. 

161101.1~11111011 

• 

• 



ZEPfln HERO KIMEN 
Spar Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 

Nordlandets 

Fineste dansk Fabrikat 
>b Kg Paktur. 

r Re r: Vi har Eneforhandling 
4.»1 	' o„, af det ægte -4t 

Vort ,frbelcidej 
er det stærfieste til Frisen! 

CLO ET TAS 
ALBA 

. iseg -Chocutader 

ved filir. &Isen, 4R-Ilinge 
Telefon 100. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

sirbelcidtq og 
Underbekicedning 

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. 

BORNA er god! 
IdNamsesemerammie~sarams~arraisseases~~~1~•~1 

Alle ?•11enn.esicier, 
som har set; hvorledes 

Bornholms Voldibill Nargarille 
fremstilles, behandles og -opbeVnres, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højftne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Gode Buchskindsbenklæder 	 ISr. 6,50, 
Stærke Maskinbenklæder 	 - 6,50, 

Amerikanske Molskindsbenklæder 	- 12,00. 
Stribede Buchskindsbenkiteder 	- I 2 00. 
Vi har Eneforhandling paa de originale ,Pioner-Over-

Ira Amerika, der er dobbelt saa stærke „og ikke dyrere 
de norske Efterligninger., 

Nordlandets Udlån. 

Før og nu. 
Ferrgellge Forhuld har vist e: • 

paa sort Erhvervslivet ømmede, saa 
tteldrigetige. at mange kalder det 
en Ydmygelse for Landet °tf mener, 
at det betegner en Nedgang i den 
almindelige Morel. Med Hensyn til 
dette sidste, maa vi dog erindre, 
at det ikke kan ventes anderledes, 
end et meget galt rime komme 
frem, natir ogsaa vi saa længe har 
haft unormale Tider; og nmu-
sammenligner Teten nu med den 
for et Hundrede Anr siden, da vi 
foret havde haft en blomstrende 
Periode paa Grund af vor Neutrali-
tet under en almindelig Krienstil-
stand, derpaa en langvarig Krig, 
saa Statsbankerot og endelig 
Landbrugskriser, saa vil vi til vis-
se finde en langt ringere Soliditet 
gennem (let hele dengang end nu. 
Vi har ikke heri noget at rotte OS 

af, det er klin en Følge af Forhol-
dene; men det er dug saalcde; og vi 
har atter en Bekræftelse paa, at 
man skal være varsom med At 
nedsætte sin Tid i Forho'd til an-
dre. 

Lytter vi til, hvad den store For-
retningsmand Tietgen i sine Erin-
dringer fortæller om Handelsfor-
holdene i Frederik den 6's Dage, 
feer vi artige Ting at høre. Me-
dens nutildags en Købmand i Kø-
benhavn, der køber et Parti Korn 
af en Kollega i Forvinen. normalt 
tør grut ud fra, at han vil blive rer- 
Tirt 	siger Tietgen, at 
dengang faldt (let intet fornuftigt 
Menneske ind at nære en &læ 
dan Tillid. Man sendte en Modta-
ger til Intlekibeirenistedet, og den-
ne skulde priste godt, pari, at Sæl-
geren ikke narrede hent cer bragt • 
et ringere 1'a ti end det bestil! 
nm Bord. 	Selv Mænd, der elle! 
havde Ord fur lbederliglied, her si• 
smiledes ad. Den bedragne hund, 
jo anlægge Sag. Ja — saa skulde 
der afholdes Syn; men Synsmænde-
ne, der toges af Provinsbyens 
Handlende, holdt gerne med Sæl-
geren. Forholdene var ikke større, 
end at en Bys Købmand var ind-
byrdes beslægtede eller dog levede 
i nøje.0mgangsforhold, og den, der 
var Synsmand i Dag, var manke 
snart selv anklaget og havde sine 
Grunde til ikke at opfordre til 
Strenghed i den Slags Affærer. 

Smugleriet spillede en umaadelig 
stor Rolle. Fristensen var ganske 
vist stor for Handelsmændene, og 
der forelaa en mangenarig Tradi-
tion derfor; men derfor var det 
dog en grov Ulovlighed, og, paa 
mange Mander demoraliserede det. 
At det kunde være saa udbredt og 
holde sig saa sejgt, hang for øvrigt 
sammen med Forholdene i Toldeta-
ten. De lavere Betjente var me-
get ringe lønnede; man nnsrut det 

Grunden for en Selvfølge, at de 
applerede deres Indtægt ved at 

true mod Bestikkelser. Ogsaa de 
højere Toltlembedsmrend vor riko-
nomisk vanskeligt stillede. De var 
forgældede, stod i Restance hos 
Købmændene og andre, og ofte var 
deres Kassemangel ikke ganske 
hemmelig; saadanne Mænd lukkede 
Øjet til for, hvad de godt vidste 
gik for sig, og stundom havde de 
selv Fordel af Toldbedragerierne og 
andre Besvigelser af Statskassen. 

I sin Bog om Frederik den 6., 
fortæller M. Ruben en for os mere 
end for Datiden mærkelig Historie. 
Privat Brændevinsbrænding var 
forbudt; men i 1827 kom det op, at 
Beboerne i Salling igennem Sogne-
logi:terne betalte en saakaldet 
Brændevinsskat, og dette havdo 
fundet Sted i de sidste 40 Aar, 
Skatten blev leveret til Toldforval-
teren i Skive — og der skete anse 
ingen Undersøgelse ruiganende 
ulovlig 13reendieg, hverken fra Po-
litiets eller Toldvsseliets Side. Den, 
da Opdagelsen skete, fungerende 
Embedsmand korn jo til at »hænge 
paa (len«, som det hedder; men da 
han ikke selv havde forlangt den-
ne Skat udredet, men kun taget 
imod den, mier den kom, og man 
ikke gerne vilde have Slunulnlen for 
meget omtalt og derved blive nødt 
til at gaa strengt frem mod andre 
Embedsmænd, der havde givet sig 
Blottelser i samme Retning, og da 
mange, ogsan Imjerestillede, vilde 
blive indviklet i Sagen, hvis den 
forfulgtes til Bunds, slap lien med 
en Bøde. ■Z 

Lad os se pen Ile svundne 'rider 
med Forstenelee oc Overbærenhed, 
men ikke Ch,sNe den en Fortræf-
felighed, de iltv teir. 

K. C. T. 1,,,tuhlahl. 

.SereJ 'trikotage 
kobar De mer! storst Fordel hos os. da vi har det største Lager 
nye. kurante 

Herrerejer Ira 2.00. Heluldne 
Varer tit yderst billige Priser

Herretrøjer
netro jer 

1,50. 
Heluldne Bornestrernper 90 Ore, 

%ato l)! anilet 	ftttbelfrninie 

Nyheder! 
i færdige Kioler, Bluser, Nederdele og Skorter er paa Lager 
i stort Farve-Udvalg i mange Kvaliteter og Størrelser. 

Heluldne stribede Kjoler fra 	15,80 

	

Heluldne ensfarvede Gabardineisfoler . 	25,00 
do. 	do. 	Uldsatinskjoler . 	35,00 

Fikse stribede Bomuldstlonelskjoler 	 10,50 
Stribede Vinellabluser 	 I 1.00 
Kulørte Romuldllonelshituser 	 500 
Vaskesilkebluser 	 fra 	 10,00 
Ensfarvede, sorte og kulørte Silkebluser 	25,00 

. 	 . Chrep-de.chine-Bluser 29,50 
do. stihede 'ildne Bluser I filme moderne Faconer. 

Skørter 1 Uld- og Bomuldsinoire saml Kløede i mange Farver og Kvalit 
Læggede Nederdele I sort og marineblan. 
Kulørte Nederdele, rille Størrelser Ira 7,50 

Kulørte uldne flornenjoier er paa Leger 	 ►  

Ira mindste III titerne Størrelse. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek, 

BORNA smager delikat. 

Messens sne-dåsalg 

'De rigtige:Priser:efteraVarern es Kvalitet. 

Det meddeles herved vore ærede Kunder at vi fra 1. Novbr. 
opretter et Udsalg og Lager ved Hr. E. Qvortrup: 

Vesetgade 4, Rønne, 
Telefon Nr. 475. 

hvorfra vi altid vil kunne levere de til hver Sæson gangbare 

Maskiner og Redskaber og endvidere Reservedele til 
vore Maskiner og til de mest anvendte Plovtyper. 

Akts. Landbrugsmask in-kompagniet 
Teatre Boulevard 31. København B. 

største eger ~i 
lægli e kimIllillllor 	KIEley3rer, 

I 	De er altid sikker paa hos mig et fair de bedste Klædninger 
Overflakker, Stortrøjer, Regnfrakker, NotorJakker, 
dejakker og og Benklæder samt prima Klædevarer i  Buehakind, 

Cheviot, Srges og andre kulørte 'Kamgarner til billigste Priser. 
Største Udvalg i  Drengeklædninger oe Stortrøjer. 
Bestillinger pan Ktredninger modtagen, syes eller Maal I Løbet al 

10 Dage, og garnnteres for god Pasning og godt Arbejde. 
VI feter alt i Metermaal, ligefra Silketøj til Bomuldslærred, og til 

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

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

ftn3 Xansen. 

alfs 
end 

at 


