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Nord-Bornholms 
1:dilreg af 1,1 101 	t•kisb 

llfdigeret ni' Emil Holm. 

»Eire tnt ugisforer TreurekahAnh,  hilder 
rakt i G'.ornilzkra.l'r3:14 kevi.  gulel rr. 

dMk....i:te  /kem. 

Ugeblad 4,11.....unns.,r1..ema er pr. Irrillelnle 
Tør 1 nnnnn  r pen  Fer.ldra ES Or.. 

Almindelige 	I. 14..g 111 er., 
rfl•rrfnl...nde tinnwr 5 ore. 

Sogneraadsmode 

Olsker, den I. Okloher. 

Fraværende Emil !-arsen- 
. 	Afholdtes Lieilation over det aer. 

lige Grundforbedrings-  og Vedlige-

holdelseSarbeftle—MW Koimmitien 

Borlakkord "eVede5 %ernelsed nf  ef 
Klippeparti  red if}vvid7v.j0n,,eføl  tara 
Sies rids 	 d r: ejen  udfor  Dr, 	5  pers e» 

k%Lla.  Arbejder-overdrog-es Slerrhg, 

W. Ha m p e, Tein; for 07 Kr. al le-

vete  færdigt inderi Iste Marts 1914. 

Til samtlige Veje bortakkorderedes 

250 in,  Stenskærver. 	. 

BeFelaing angaaende den alio, 

Brandforsikring for Landbygdinger 

for Anret 1912-13- 

Skrivelse fra Arrild, med Orirsad,  

tringi .Metermaal for de forskellige 

Dimensioner-  og Styr keiorfrotd . for 

Brandsprujter paa Lander, 

Ligeledes Henstilling om ved frem-

tidige Regnskabsallæggelser at Ise-

mille de af Odense Amtsrand udar-

bejdede, af Rasmus Hansens Bogli. 

udgivne Skemaer. Toges til Efler• 

reining. 

Meddelelse om den af Amtet fest-

sang:Afgift for Beværming Og Bræ n-

devinshandel ved ile forskellige Ho,  

rener og 13eværtnidger i Amtet. 

Indbydelse Ira Indbfirdslyverifor-

sikringsaktieselskabel .Dannuark•  i 

Roskilde om al ilegne Forsikring. 

H enlagdes, de man ved Benyllelsen 

af de nærmeste Pengeinstitutter i 

Almindelighed kan undgaa al ligge 

inde med skrive kontante Beløb — 

ljetteginig.oin Rednings- og Føde-

.;14kl uirrier_Berhesda•  ved Aarhus med 

Anmodning ord Aarsbidrag. Kunde 

ikke bevilges. 

Meddelelse fra Olsker Menigheds-

read, at delte har vedlaget at afløse 

Dagvrerksydelsen til Sognepræsten 
og I  6.fafta Afgiften  I il St. Ols Kirke, 
med Anmodning one  Sognersadels 
Aprobarion. 

Menighedsraad els Beslutning til. 
iraadtes. 

Derefler lignedes Korriimineskal 

pen tilflyttede Personer 

K.Â.M. 

nBs relniag #ra sfigkassehapaa,ren 
Frh749a npen 1E112, 

Syg.ekaaai rr spekter Dr. Witt rug 

har til Mdenrigsminisieriet indgiver 

L 	Berelning om de anerkendle Sy- 

• gekosSors Virksomhed i del sidst 

forløbne Aar, hvori der nie-gel ud-

forlig! gøres Rede for en Maengde 

,,Nord-Bornhoirns Ugeblad' 
6.7,66.rs i rr Anmr aJ erindr'! 1500 ff,r0vøpf. 
eg 10.71rdeS RMINR1 r»Sh~lte r AMNer• 
Sand„ *.olskrr,RidskmIra oe:10ffivenslere 

„Nord-Bornholms Likrbirrar" 

I.,  der. vi ~år Vdbaal5a i ~ter ?Irma; 
Never 1.03(  i Haml  y/..1 og ?prr arp der 
fo, hrdse 	An-dering. 

„Nord-Bornholms 1.1goblud` 
operwee genre IfekemelgareArr at miren. Ane 
,Jasoar Al.I. Salg, Forenen,,,,seerdArlser. 
Efg', A'er Af lys~r,  v.if &mer de, 

,Nord-Bornhohns Ugeblod" 
114,17 ■71" Aver Fanl r; ker, Ns!iiks /NM der 
Paerkmpleerr .reml rere 13knrin'S Kemiarrw 

evoserr 50 ore *Maire. 

De 'danske Sygekasser 

FOrtiold vedrørende Sygekassernes 

Vlrksornhed. Man set heraf, hvor 

stel-  og helydningsluld en hist ilislion, 

de'r her er vokse( frem, begurisrigel 

af 'den nyere Tids Lovgivning paa 
dette  sirlige Ofirrande. 

yeLl  Udgangen .111 3911 fandtes 

d lær i Landet 1517 anerkendte 

5 <Sasser. Ved Shilliiingen  ni  1912 

is • del sandede Tal 1523, hvoraf 

76 København, 102 i Krstistrederne 

tig 1280 pair Lauder. Hertil kommer 

saa 6 Sygekasser pari Færøerne. 

anerkendte Sygekasser  om-

fat'. foruden København og saml-

- lige Kehslærler 1660 Landseger, 

hvo f 692 pari filerne og 968 i 

Jylia d, liellkel vil sige,  at, [1,:,  1,,  
Syg.e asser i 98 pol. al Landsug• 

nerie I Sygekas.seloveris forsk MI,  

havd ygekasserne lang( større ud-

brede e paa Orme end i Jylland. 

Dette  -urhold har imidlertid ifir for-

mild ,e1 vig smiledes. at Jylland 1 deri 

sidsuesive Snes Aar har haft Over-

vægren , Af Kasserne er paa det 

nærmeiLe de lo Trediedele snitte{ ror 

Sgetirreloveil af 12. April 1892 

Keirlitgeniei  er meget  1,,,,,,i,m,,t,  

og det amme er Tinærdel med Slør-

relsed 4 Berigernrelp I Sygdoms/n-

fælde. I•isa 	god' som ilte de ko- 

beriliavnke Kasser har et  Kontin-

gent af  ret .5 Kr,  varlig  for voksne 

Mænd, 	nit 96 piCi, al Købstæder- 

nes ; der ri iid kun  '26  pat af  Øernes   

eg 32 p r. al Jyllands Landkaisser, 

I K.I1C1111,11. et Perigehjainien I Kr. 

daglig ; fdi  de allerfleste a! Køben-

havns isg "errinisderne.s Kasser er 

Pengeltjær en 1 Kr. daglig eller mer, 

urens del urt er nogle ganske Tea 

af Landka efne, der yder saa slof 

en Penge alp. Her er derimod 

en Hjælp a 40-50 øre det al-

mindelige. 

For ea. 	pCt.  at Kasserne er 

Bei igeldad fi 5 Varighed 3 Maaneder 

og lur næs n hele Resten indtil el 

heiler Aar. 	n 4 Kasser udsloaskket 

Hjælpen okt.  .. debile Tidsgrænse, 

For Lait ssern es Vedkommende

•er det Tid n, en Sygdom skal 

vare, for al d  kan  ydes Pengehjælp, 

betydelig 1 	ere end for Byernes 

Vedkommen 

Af sandlig 'Kasser yder 1193 hild 

Lægehjælp. 0 yder nogel mindre 

og kim 19 der halv Liegelijrelp. 

Over tfalvdel n yder snel ikke Hjælp 

1.11 Medicin. 	7 pCil, yder hild Me- 

diein, Renten .delvis. En renligste' 

af Sygekasf.grie yder liarsellijorni. 

Det er Tlifæ er for de allerfleste 

Kasser i Kir ithavii. 

Sygekasse teelleinmernes Antal er 

1 Løbet at idste Aar steget 'ned 

det samlede Tal ved 

ing udgjorde 749,812. 

is Sygekasseis sandede 

orde ved samme Tid 

r•  Forinuelreingangen 

is Løb  særcl. 517,4a)1] 

Annoncer, il .Nord-Bornholins 

Ugeblad"  bedes saavidl muligt 

indleverede i god Tid. 

,floornion,s,5e 
er itu owrd? 

Der spørges ofte orm hvor ]nejl 

man hør livsforsikre sig. Mange 

mener, al del er el vanskeligt Splugs-

inaal og ikke fel al laa besvaret. 

Hvis man sandav f Almindelighed, 

afiset( emir teorelisk. skat besvare 

Spingsmaaler,  saa Maa Svaret hive: 
1711 skal forsikre dig ren  holl, al deri 

Sniii, der nrIbetales ved en Bersrsns 

Død, kun give lians Efierkonimeie 

Erslarning lor hans Arbeld5krnlii. 

Prekliskr trill vil delle vore grin• 
ske erindrer. 

En amerikansk Lægeforening lian 

(velinet nogle Reregninger overi  Ka• 
phnleaa,liell fa, Presøer 1. der rr he• 

ined legeruligr Arbside, og 

er kommen  hl  det Restillat. al kr 

en  25-antig med almindeligt Arbejde 

beskælliget Arbejder, 501111. iielfip ved 

25  Amt( Alderen tool sin bedsleiTal, 

er Kilpflalvierdieri ismirerit 20.999Kr, 

Er Manden besktellittel  ved Fag, 

der kræver længere Uddrininelsesiid, 

aner han ferm sin højest,. Kapilal-

værdi ved 10 Aars Alderen, niedens 

Kapilalvandien lins en Mand, SOM 

er kiivtlet ril "linjere Handels-  eller 

Fsbrifisvirksondied, er noget siver 

illit,1109 

Ved Beregningen er mon ganet 

frem pint følgende Mander  Fra 
ti/m.1111/1g  ar ell Dødeligliedslarle 

udregnes del, 11,0r mange Levenar 

vedkommende sanspiligvis endnu 

har; Antallet al disse Aar murripli• 

reres med Asrsindtreglerr, tig derfra 

frækkes der Beløb, smil under nor-

male Forhold melgear id hans Livs-

ophold i de tilbageværende Aar. 

— set Inart praktisk paa Sporgs-

omelet, saa Cr del altid det rigigt-

sile, kun al tegne sad stor og for-

&daglig Forsikring. som man eller 

lide Forhold kan overknranie ar 

her* og  vente al kunne holde i 

Krab ; der  er hl tel kedeligere end 
at akt": lade sin Forsikring itilgan 

ener en Del Arns Forløb, fordi man 

Ilar legenet sit;  for sr tur  civil fichdb, 

[hk' 
(Shinet). 

Det er en skæbnesvanger Misfor-

slaaelse, hvis men tror, al Kvinder - 

er lige sad uvidende om Herreuro-

der tom Mænd om Dameinoder. 

Heller ikke Bide .man bo, at en 

Kvinde ikke lægger Mærke filen 

Mands lOmdedrag.l. En Kvinde ser 

all, Hun er mere  nøgtern, inere 

klartsynet end en Mand. Kærlighed 

gør ed Mand blind, Heri  ved ikke 

stod andel ørn sin elskedes Dragt, 

end den er tilrid al kile pal, Og 

del har han ikke ser. Højst sand-

synlig' lier han kan opdaget del 

ved ot lægge Armen om Ilendes 

:1v. Men sandmi  cr  Kvinden ikke. 

Selv i sTjellikke. hvor Merideer føler.  

Jorder: blive væk nudel.  Fndderne, 

vil el Slips. hvis Farver  skurrer Imod 

Skjortens ]laggrund, ilieblikkelig 

bringe Kvinden tilhage fil Jord• 

livets grad Hverdag, Og kan man 

kore npiii-ærkstun paa del — 

skede Friis, tin kysser vidunderligi, 

inert di! Slips er el Mordforsøg 

pari al god Smag 

Ei shiii engelsk Blad har 1 disse  

Dage interviewer tinge Bæller itine. 

✓evis ng al alle Aldre rig Klasser 

om Mænds Klædedragt, Hcsillialeil 

er ikke nirderment og ganske over,  

rasleende. 

Main vilde værn liihnjellg, til al 

ai sic farveelskende Kvinder 

vilde 11.0f2alaa, at Medd skoide klæde 

nig i Dragter, hvis Farver Immo• 

neredr med deres Kvinders-  Delle 
Spargsmaal har ymer fremme lur, 

og Mænd har disktrieret del  Inclgan• 

ende lig ivrig'. Men de ringe Da-

mer har viseligt undr:ærer at delenb 

Irre  rir saarlan Revolution I Man-

dens Klædedragt Fredeliden inter- 

e sserer ikke Kvinderne sne meget 

sign Nutiden. Hun hor hidtil sig 

III dr Dragrid, der bæres i øjeblik-

ket Nogle har hun benender med 

sit Bifald, murre har lim krioserei 

skarpt og ubønhørlig'. 

lien skue Majornei af de arispurgle 

D amer har el kiler" at de torefire k ker 

Mænd i blan Jakkesæt. Mærul bur 

være klædt saa enkel: som magt, 

kræver de kvindelige Diktarnrer. hi-

gen Lapseri. De hader hnjo Hatte 

ug,  ndlaler sig hamrende ord genl 

Manlike hvide GiiiinaSeller .PC; ein 
dinfingeerede Monotic. De kan ik-

ke lide, at Herrer gear I Silkesirøm-

Per,  Og Slipsel ter elter deres 

Merling være son eller bider med 

hvide Brikker. 

Fa leo n. 

Aktieselska bel 

„østersøbadet 
Bornholm" 

1894-191.3. 

Nu de delle  Selskab, sera er Mo-

der til hele den sivre Turisistrøm, 

der nu .gresier Bottilloim, rear har 

slutla sin 20de Sæson, kunde det 

meraske have Inleresse al Imre lidt 

von  Selskabets Tilblivelse og Virk• 
aver hed i det lorløbne Tidsrum. 

Ban Steltiner Dampskibs-Rheileriet 

I. F. B ra e u n I re irs Itiitiativ, der bl. 

a. furs! sendle tvende Represeit-

[Haler herover, nemlig Direkte! L L-

ula n og Føreren af Dampskibe( 

-KroisprinzFredericliWillielm•,Kapt. 

Lavl, og servere et skriftligil Tilbud 

til Byraader. arigaaemle Oprelleisen 

af en tigedlitig Dadipsklbsfari 

Swineilithide og Hammerhavnen 

eller Allinge i de 10 Sommermaa• 

tieder 	og August, inred al Be• 

[pikningen anskallede Badehuse med 

Tilbehør paa Aasnlidell 1 Sandvig, 

blev der indvarsle! til et Mode af 

Beboere f Alfinge-Saiulvig og Om-

egn paa Raadiruse( 1 Allinge, for at 

slifl e ei Selskab fil Teristtivels 

Fremme. Det viste sig, rit der var 

god Stemning far els:nulstil Selskab 

og Bygninger: af en Badeansiair, 

og der tegnedes til flt Begyndelse 

119 Alener e 25 Kt. Man mente 

imidlertid del  var ILmiverdiø  at have 

en Akiiekapilal • pan 5990 Kr., hvor-

efter Aklieselskabet blev danner og 

til Bestyrelse valgres følgende Fim-

rer: Emil Bolin, Forind., K Lim.. . 

blarsilforui.„ 	 :-•-, 

!leret, Harry Lusen, Selcrelrel; min 
Tilsynsførende dok. e. Køer« d  og 
»run Klo. Til Revisorer valgles 

D. Chrisiensuil og elg. A. Jensen. 

Ifølge de udarbejdede Love vat 

emneandel Leder al lixleforeingen-

klel, Næs Morelanden Repraeseniani 

tie Selskaber I Udland" sig som 

skulde drage Omsorg ler Besøger 

tie do, rig Knebel med Skibstor-

hrodetsen fTyskland Sekretæren 

skirlde senge kir Anbringelsen  al 

riæslerne i passende Kvarter, il 

derllnldning inir Badegæslente sand 

Mndlagel se ril disse ved Dampskibet, 

Kassereren skulde indkassere Kur• 

laksten, holde Konirol med Bule• 

artsfidlever 6gfielferring. De Tilsyns-

førende skulde smgir for Prn-Nklirk-
dein og Vedligeholdelse sand  FUP 

iigelse af Indrelninger og Anlæg, 

Endvidere blev besiuller at udgive 

9000 Firnshurer Ill Uddeling :samme 

Aar med en kod Beskrivelse al 

Bornholms Natut nag Seværdigheder 

samt Fartplanerne, og vedtoges det 

al degn al Irre ilet fornødne Areal 

fil  Badearisialrens Opføre/se gad Ars-

sandet al Mels. Bornholms Granit-

værk, I•laranteren. — SteSorien Ril( 

imidlertid ikke saa godt sum den 

kunde 1 pekuniær Hønseemde tier 

Selskaber, gods det, at dermed  de 
lyske Dampere ankom 134 Passe-

gerer, 

1895 udgaves samme Antal DM-

cilmFur, men de del havde vist sig, 

at Sandbunden var ydersi ilet paa 

Aasandet. foreslog Birektor 

!bi  at forøge Besøget af badende, 

at !lyne Badeanstalten ril Sloredal 

ISandkaas). Delte modsatte For-

madden sig imidlertid 05 furen  lag 
i Steder derfor al  'anvende et større 

B&W), hor at kuberne Badestranden 

ved Sandvig, hvilke" vedtoges. 

I.896 blev Selskabers Status saa 

daarlig, at man, for  al tilfredsslille 

de mest pak:eng.:41de Kreditorer, 

fik Aktiehaverne til at rilskyde 2 W. 

pr. Aktie. 
1897 var Kassebeholdningen an-

der 10 Kr., og ulan overvejede helt 

al  ophøre med Virksomheden, der-

som man ikke kunde formas Hotel-

værterne  hl al opkræve  Kurlaksi (1 

Kr, pro person a1, hvorfor disse gik 

ind pas at Indkræve samme imod 

at disse Penge kun 'udarte anvendes 

til Turistsagens  Fiet1111w, 5:1111t 

hTillIpalMe al Vejvisere, Rænke M. 
1898 sejlede en af flraeurtrieh lejet 

svensk Damper .Gruslav II. Adolf-

alene 3 Gange agen111g mellem 

Sassnitz Bornliolin-Ystad. demi Iler' 

ene Gang via Rønne. 

1899 liltragebetalles 	 af. 

2  Kr. pr, Aktie, tinret da Rheded 

Braeunlich var 'Hæger Wilfreds med'  . 

Resuliaiet af hiregedemie  A,r5 

fads, holdt slet kun den lille Dagl-  1,  

per _Sec/uens.  i Fad I Gang ugen 

lig delte Aar.(Samme Damper org 

debles senere af Kagl. 131andelft 

glkernholdr), Resultatet  var  ydeiel 

dav rligl, hvorfor Generalforsa  nili tagm 

tellaite sin Misbilligelse over, at en. 

kelle Hoielværter luidsranslig fis-vd 

,,,t,  I' I Q ; r iale: 

I 	.• 

38,981, sari 

Aarels 

Oe mærken 

Formue udl  

8,390000 

havdei 

Krnn er. 



kit igen bevirkede, at man ingen 
Midler havde til at forbedre Fortein• 
delien. 

Aar 1900 formanede Matt Bramin-
heti til ogsaa at sætte Dampekibet 
.S,u-siiitz.  1  Fart, lime  Stiltingen

V.41 dog maledes, at den samlede 
Bestyrelsen stillede Forslag  om Sel-
skabers Opløsning paa Grund al 
,manglende Inleresse 1105 de særlig  
interesserede, nemlig  Hotel- og  Pen-
sionatværterne. Forslaget blev intik!. 
lerlid udsat. Direktør filman frasagde 
sig  Stillingen som Næstformand. 

1901 sejledeSequeese atter to 
Gange ugentlig 'kræ, og  Resultatet 
blev det mindste Antal Turister si-
den Selskabets Stiftelse. Ikke desto 
mindre  blev delle paa Grund af 
forskellige endte Forhold el  godt 
Aar tor Badeanstalter'. og  man be-
sluttede at fortsætte Virksomheden. 

1902 kom man overens med det 
N,siborti holm ske Dampskibsselskab 
nul at sætte Dampskibet .M. David-
sen' i Fart to Gange om Ugen Mia 
Swirtemilude og .Sassiiitz. Delte om  
naaedes dog kun ved, al CO Del 
Værter garanterede for det eventu-
elle Tab paa Sejladsen. Da denne 
imidlertid gav 2000 Kr. Underskud, 
maalte Værterne dække dette. Trods 
delle Tab gik man dog  ind paa 
at garantere igen for kommende 
Sæson. Endvidere vedtog man at 
opføre en mindre Badeanstalt ved 
Allinge til et Beløb af 700 ler. 

1903 gafle Rhededet BraeunlIch 
den store Damper .0din• i Fart, 
hvilket straks  gav bedre Resultat at 
Turistbesøgel, og  ligesom foregaa-
eede Aar sejlede .Bornholm"og  
.M. Davidsen'. Dette Aar væltede 
en Storm del nyopførte Allinge Ba-
dehus, som blev betydeligt rampo-
neret. 

1904 blev der bygget 4 Celler lit 
Badehuset i Sandvig, og  det blev 
vedtaget at udgive en dansk Bro-
chure i 7500 Ekspl. om .Østersø-
bedet Bornholm', for at trække dan-
ske Turister hertil. Man gik til 
denne Udgift, fordi, som der saa 
pænt stase i Forhandlingsprotokollen 
ved Generalforsamlingen det Aar 
,Stemningen var i det hele tillids-
og  fortrøstningsfuld til Selskabets 
Trivsel og  Fremvækst." 

1905 tik man imidlertid forøgede 
Udgilter, idet Nytaarsstormee da 
fuldstændig  ødelagde Badeanstalten 
ved Sandvig, hvilket kostede 2-100 
Kr. Samme Aar vedtog  man  at 
forespørge .Den-danske Turistfor-
ening" i København, om den var 
villig  til Samarbejde med os, foret 
fremme Besøge! af danske Turister. 

Endvidere fordeltes 500 af den 
danske .Forer' i Sværrig, 

1906 indskrænkedes Oplaget af 
den danske .Ferer• tit 4000 ekspl., 
da man ikke mærkede nogen særlig  
Virkning  al  vore  Anstrangelser bor 
at drage Danskerne hertil. Man 
vedtog  al udvide Badeanstalten i 
Sandvig  med et Beløb af 700 Kr. — 
Braeunlich havde sat .Hertha' og  
,Freia• i Fart denne Sommer, og  
det viste sig  nu, at disse store Skibe 
øgede Turiststrømmen betydelig. 

1907  gaves et Tilskud til dery syd-
lige Det af Redningsvaesenels Sti 
mellem Allinge og  Sari dkaas, stort 
200 Kr. Endvidere besluttedes at 
udvide Badeanstalten i Sandvig  med 
fo store Afklædningsrum. Farten 
var delte Aar udvidet med .Namsos• 
og  .Hedlo". 

1908 udgaves den danske Fører 
i 5000 Exsemplarer. En .Udvidelse 
af Sandvig  Badehus med IS Celler 
tit e! Beløb af 1200 Kr. vedtages 
og  Accord sluttedes med et 5-Mands 
Orkester fra Iste Juli til 31le Aug. 
for 35 Kr. pr. Dag. Til del danske 
Bureau ;Norden- i Berlin tilbed man 
et Tilskud af 250 Kr., hvilket havde 
til Følge, al Forretningsfører Ma. 
thiasen tog  herover, for at forhandle 
Ind os om, hvad der kunde gøres 
oret der skulde komme flere d a fi-
lte Ill Bornholm. I delle øjemed 
sluttede man al indbyde Reprie-
tanter for den kobenhaveske 
se herover pair cl Inc Dages 
g, Tolv at de største Blade 

ulgle Opfordringen, korn hertil den 
n. Jun1 om Morgenen med Damp-
skibet ,Hammershus" og  log  hjem 
river Cirtirlshame, efter al have set 
Ile Øens smukkeste Punkter. . - 1 

'in Helhed nogle prægtige men dyre 
Jage tor Nordlandets Værter. 

De københavnske Blade havde i 

 

nogen Tid herefter mange smukke 
rtikke Om Bornholm med Opfor-  
ring  til at gæste os, men nogen 
genilig  Virkning  mærkedes ikke. 

1909 Foreslog  /kaminild] ol bygge 
to Anlægsbro i Sandvigbugten ud  

— 9046 
7 — 91,50 
8 -- 8006 
9 — 6972 

10 — 8611 
11 — 10241 
12 — 9063 
13 — 9010 
over Rønne. 

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
men som forudsat ved Selskabets 
Stiftelse .det skulde ikke være den 
direkte, men nok saa meget den 
indirekte Nytte og  Fordel for 
Kommunen", der tilsigtedes, og 
derfor har Medlemmerne aldrig laset 
noget Udbytte. Hele Overskuddet 
fra de settere Aar er stadig  anvendt 
paa Forøgelser, Forbedringer at Sel-
skabets F3adehuse, til erten Reklame 
og  almennyttige Foranstaltninger. og  
Kunnet er aldrig  afkræver andre end 
Udlændinge, der er vant til denne 
Udgift. 

Det indirekte Resultat ses bedst 
i Form af den Mængde Hoteller og  
Pensionater, der er vokset frem over-
all i og  udenfor Kommunen, og  
som har udviklet sig  lit, ved sine 
mangfoldige Forgreninger rid i Næ-
ringsliv" at blive del bærende Ele- 
m nu ent, 	da Evnen brister paa saa 
mange andre Omtanke  hvilket bl. 
a. hurtig  er bleven indset at Lig-
ningsmyndighederne. 

Det allerstørste indirekte Resultat 
er vel nok imidlertid Bygninger]. af 
Rønne-Allinge Banen. Vore Turister 
stak andre i Øjnene„pg der ureelle 
gøres noget: .So vin Ding  . . .• 
osv. 

Man anlagde denne Bane specielt 
som Turistbane, og  det viste sig  jo 
sidste Sommer, at den blev det. 
Nu gælder del for os al kunne ud-
nytte denne ogsaa til vor Fordel; 
foreløbig  er denne jo paa Rønnes 
Side, idel man jo allerede har annek-
teret den Dampskibslinie, som vi 
havde indarbejdet, og  derved bevir-
ket, at Turiststremmen spreder sig  
mere;  men slam vi som forhen 
enige og  arbejder I Fællesskab og  
god Forstaaelse indenfor vort lille 
Samfund, saa tagler vi vel det Stød 
med. — Splilletse og  Særinteresser 
viste sig  straks sidste Sommer ;  men 
det skal de indvandrede Tyskere 
væsentlig  have Æren for. Store og  
ikke altid lige sandfærdige Reklamer 
for .Seebad dit• og  ,((urhans 
udsendtes fra Hotelværter langs Ky-
sten. Del gamle Navn "Østersøbadet 
Bornholm' var forældet og  duede 
Ikke mere osv. Med andre Ord 
de nye Folk, som slam paa vore 
Skuldre, (og  desværre nogle af de 
gamle med), manglede Sammen. 
holdstallelse og  mente Al “titi 
ler vi os ud, det hele gear al sig  
selv.. 

Ligeledes var Navneforandringen 

Station 	
i Stedet bor Sandvig  

Station el stort .mistake". som sko- 
dede det indbyrdes Forhold meget. 

Forbitrelsen orm' den ved Navne. 
forandringen skabte Forvirring  i Be-
greberne er jo berettiget; men er 
der nogen hernede, der har Skyld 
til delte? 

Sarremnliold skal der tit i alle 
Livets Forhold. Vi har I de for-
løbne 20 far vise hvad dette kan 
udrette, lad nu ikke rent private 
Interesser tage Magten over Sindene, 
men lud os alle Beboere i Allinge-
Sandvig  og  Omegn holde sammen 
out det Bande Selskab — ogsaa nu 
under de ved Jærvbanen forandrede 
Forhold. Skal Selskabet, hvis man 
finder del nisetvendigf, foretage Nav. 
neforendring. — nu vel, lad os del, 
og  er der Masker fremme om De-
ling  al Kurtaksten eller andre Lin-
jer end fur, eller andre Smaating  os 
imellem, saa kan vi vel sale os til 
Rette øm Sagerne og  stadig  huske 
al .Enighed ger stærk'. 

Til Generalforsamlin gen i 
Aften  hedes Aktionærerne indtræn-
gende at  give Møde;  lad os for-
handle i Ro og  Orden om Sagerne. 
og  lad alle personlige Sær- og  Sled-
interesser fare. 

E. B. 

Humoristisk Sans. 

Den bekendte engelske rorfaner IV J. 
locke har for Mig  udgiver en ny rog  
Stella Maris". Dens Timing« er en ung  
Kvinde, som tilbdngeesin Ungdom paa 
en Sole som  Folet al en eyemanslidet. 
se. 	Hun  er lorelsker i en ung Mand 
John Nista, øg en flag udspørger hin 
buen om hans Arbejde • 

lians Svar lod i FnØe .,Riget", 
- Jeg lærer de store og Immxrkede 

Mænd, son, er Klingens Ministre Mink-
des Landet bor regeres Jeg savtier 
Filantroper, hvorledes de bor  bruge de-
res penge Jeg tarser mange unger  lig 
fortæller Falk, hvor smukke og vise disse 
Bager er, ag al Folk bunke losse dem 
og selv blive smukke ug vise. Undertiden 
prædiker jeg til udenkindske Fyrster om, 
hvorledes deres Lande burde regeres. 
Jeg er. hvad man kalder Journalist, kære. 

Det
•  
mas vore del vidunderligste Ar- 

bejde i deri hele Verden, udbrød Stella i 
glødende 13egejstring,  og  de mad betale 
Dem  Masser dl Penge ler det. 

Masser I 
0g hvor De 'non 'elske-  det -- Arbejdet, 

mener jeg. 
Ha« Time tilbragt paa et Redaktions-

kong« er en vidunderlig Dram, sagde 
Riscc 

Walter Herold, som Uheldig var til 
Stede under  denne Samtale, bemærkede 
hovedrystende, da de havde forladt Syge-
værelser- 

God tilgive dig. Jahn, Du er en  fortær-
deug  Løgnhals. 

Det vil han, svarede John Risea, han 
vil tilgive mig, hvis ban har Spor al hu-
moristisk Sans. 

Kan du sige  mig, hvad Forskel der er 
paa

? 
 cri Skipper og en Vinhandler? 

Jo, ure  du. Skipperen har Anklers'  i 
Vandel. men Vinhandleren har Vand I 
Ankeret. 

• • 

Jeg 
	eg har gamet 	 .(  

• 
Forfærdelig  Virkning. 

For nogen  -rid siden Ina i Syd.Caro-
'Ina en Ægtemand i  Skilsmisseprams. 

Som Bevismiddel havde han i al Ilem-
lighed  optaget iGramolon en  al sin Hu-
strus Gardinprædikener og lad den  nu 
gentage  for Renen. 

Virkningen var overvældende; Dom-
meren og Tilhørerne styrtede ud al Salen, 
Retsskriveren laldt I Afmagt og en Politi-
heljeni, som en al de følgende Dage 
skulde have  Bryllup. gjorde et tvrub, let 
Selem 

Fra Uge til Uge. 
Sølvbryllup. 

Gaerdejer Niels Knudsen  og 

Hustru, Myseregaard, Rutsker, ken 
paa Tirsdag, den 28, ds, fejre deres 
Sølvbryllup. 

Skonnerterne ,Eline' og 
,Haabet«, begge al Allinge, som 
var lastet med Ros herfra, har begge 
50111 Vinddrivere søg( Rømme Havn. 
hvorfra de dog  aller er algaaede. 

Puma den kommunale Væl-
gerforenings Mode i Tirsdags 
Alles vedtoges del efter Forlydende  

ar opstille Møller K roe d. Sten. 
Nielkseeq. H. Jan. Pedersen og  
Købmand P. C. Hol m som Kandi-
dater ord  det lotestanende 
vide. 

Et vægtigt Græskar 
paa 35 Pd. er i disse Dage plukker 
i  Fyrassistent Hø y ers Have paa 
Hammeren. Hvem skulde ane. al  
der deroppe fandtes saa lede Græe. 
gange. 

Allinge Sk I !udtale. 
Indgaaende: 

Skon..Proven• ledig  Ira genne 

llegartende. 
19. Sk. •Kristian. med Granit tit 

København. 
- Galease .1. P. Holm-, Granit 

til København. 
23. Skonnert  ,Prisven',  Grene til 

Danzig. 

Gudstjenester. 

Søndag  den 26. Oktober. 
Skrittemaal i Ols Kirke Kl. 9 
G udelieneste 	— 	Kl. 91,/e  

— 	i Allinge Kirke Kt. '. 
Pastor Høyru . 

Konfirmandest i Ofs Kirke Kl. 61 , 
Sekr. Nielsen lal . 

Torsdag  den 30. ds. Møde i Smid-
vig  paa .Nazareth• Kl. 8. 1 

Sognepræsten lal r. 

Erindringsliste. 

Toldkamret 7 12 Ferm., 2 7 Ell 
Korrinerko morer  le  I og  2 
La.ane. R  Diskontobanken 2 4 til  
Sparekassen 10 12 og  2  4 
Siempeireial i Sparekassen to  12, 
Dampokibsexpedltionen, isaben 1 	Ski 

bener, Ankomst og  Afgang lsd« 
eg Fredag Etterm..  Mn  g  eg 
Torsdag Form. 

Søgnepræøen Tirsdag og Fredag il -7 
Distriktslægen R-9 og 2-3. 
Postkoniorer 9-12 og 2--7 

Søndag 12-2, 
Telegralstarionen a  ?domen ni SIM.. 

Sunds« IZ-Z. 
Borgmesteren. Kontortid hver 	nedag 

Kl. .3  paa  Skolen 
Branddirektøren  Mandag  og  F dag 

	

Form. 	til 10. 

Folkebogsamlingen. 	Udlian hver 
Fredag  fra fiee-L7", 

Varme Bade. Mejeriel Kajbj rggaard 
Fredag  9-12  g  4-7. 

	

Lørdag  9-12 	4-10 

Bekendtgør = Iser 

PLADSE 
En dygtig  

Enepi 
i 20-erne som kan lidt 
kan fan en god Plads til 

Bladets Ko 

Nogle Syel ker 
antages paa min Systu 

. 	Ejnar Thorbek. 

I a 2 hk Ga •  intur, 
bruge opretslaaende, u skes til Købs 

Billet mrkt. „Game  ,' Or 100" be-
des indlagt paa Blade.  Kontor. 

En 14-16-aar. Dreng 
a November 
• 

ZlItinge 
omlas Ira Sa. rt..k 
6anaionte 

Blader 0101 fra og 

?ifteneueit 

van 
terme e alrl 

Crirelle115 
leerne glamour ti 

eine ehr, tgering.. 
Ia Sleinfitunar 	pirntme Ira  

Zefinct, 

Absolut sund og tor  

Lapfata Mais 
ventes med Skib de første Dage 
i  næste Uge. Prisen  saa lange 
der losses bliver 545 Øre pr. 
Zoo Pd. (56  kg.) Netto Kontant, 

Nordlandets Handelshue, 

Prima finmelet 

Hvede- Byg- 
Rugskraa 

i Blanding., 
e&-Del al hver  Korn j sæl-
ges pr. Kontant a 6  Kr. 25 Øre 
pr. 1 oo Pd.  (So  kg.) 

Dansk Hvedeklid — Dansk 
Hvedestrømel sælges tit la-
veste Dagspris i 

Nordlandets Handelehus, 

Bornholm«. Avl af 

Hvede og Byg 
gode sunde Varer sælges mod 
kontant Betaling. 
Ved Køb af mindst 1000 Pd. 
paa en Gang a 600 Øre pr, 
100 Pd., ved mindst 200 Pd. 
ad Gangen a 625. pr. 100 Pd., 
ved Køb af under 200 Pd. 
mindst 25 Pd. a 6,50 pr. 100 
Pd. 
Nordlandets Handelshus. 

Bedste Sort store 

Derbychire 

Ovnkul 
losses ved Allinge og Hammers-
hus Station Onsdag — Tors-
dag Fredag og Lørdag i denne 
Uge. — Vi sælger disse — og 

alle Bestillinger — efter Vægt 
a 130 Øre pr. 50 kg = 1 Kr. 
82 Øre pr. Hektoliter Netto 
Kontant 	Kørsel og Aflæsn. 
Bestillinger til Levering herfra 
— eller fra næste lossende Skib 
i December udbedes. 

Nordlandets Handelshus- 

Ledige Legater. 

- 4 Portioner af .Particulier Hans 
Frederik Koeloerls Legat' er  ledigt. 
Legatet er  oprettet  bor værdige og 
mitm 1rde Kvinder, som har 1)4114- 

50 Alf og  ikke nyder eller har nyd( 
Falliguederstøttelse samt er hjemme.- 
kerende i 

Slægtninge af Legatstilleren og  'J 
dennes afdøde Hustru, Ane Cåtrine ' 
Koeloed, liergeirsen, er, foreaavidll • 
de  iøvrigt  opfylder foranslaaende 
Betingelser, fortrinsberettigede  ti)  at 
nyde Legalportionerne, der udhele-  

les hvert  A1115  2. anear.  

tiener indgives ok 	ByraadelL 
Ansøgninger * disse Legalpor• 

inden 20. Novbr. d. A. 
Allinge.Saildvig  Byraad, 31iee  

Viisdrit 

Ut 6 Meters Dybde. hvilken han an• 
skyg vilde karme til et koste  ca. 
60,01,0 Kr., og hvoraf han vilde til-
skede en Femtedel ;  dette Forslag  
henlagde, paa Grumt al lorskelege 
ambe Onistæritheireder. El Tilskud 
af 100  Kr.  gaves Ill at støtte et 
Bornhohnernummer af • Hver 8 Dag" 
og  skaffe de dertil nødvendige Chli-
cheer, alt for ar  fremme det danske 
Turistbessg. 

1910 indstillede man Udgivelser; 
af den danske „Forer, da del sta. 
dig  viste sig, al Iler korn for las 
Danske. 

1911 udvidedes Badeanstalten 
Sandvig  til et Beløb at ca. 2000 Kr, 

1912. udgaves den tyske .Farer 
i 15000 Eksemplarer til el Udgifts-
beløb af ca. 2100 Kr. og  liadeary 
slatten i Sandvig  udvidedes med en 
Bekostning  at c. 3000 Kr. beske-- 
uden gav man et Tilskud pen 500 
Kr, til Stien ud til Badehuset 	Sand 

1913 udgav man den lyske .Fører' 
i 25.000 Eksemplarer med en Ud. 
Rift af 2829 Kr. 42 øre. og gav et 
Tilskud 111 Reenlerbigen al Hammer-
søbækken og  Stien langs med denne 
til et Beløb al 905 Kr, 25 øre, og  
tilsagde Kommunen en Gave af 
til 600 Kr. til el Anlæg  ved Gas-
værket, all delte lorden vore store 
uartige Bidrag  til Turistforeningen og  
Bureauerne 1 Tyskland, altgammen 
In Reklame for Bornholm. Badetin-
sene I Allinge og  Sandvig  er nu 
bog-ferle nied Inventar 111 en Værdi 
af 8000 Kr. og  sidste Aars Budget 
androg  over 10,000 Kr. 

Turistbesøgel fra Udlandet i de 
forløbne 20 AM' ser samledes tid: 
1894 — 1343 	1904 — 2454 

95 — 1282 	5 — 3212 
96 — 1114 
97 - 1441 
98 — 1202 
99 — 488 

1900 — 983 
1901 — 784 

2— 1350 
3 — 2031 

e 
udlavning, 

Iste Novbr. 
bor anviser. 

kan fan Plads Ira  I 
paa Risegaerd, Olsko 

opir. 
el. 8 sai 8. 

:deir« 
Ramte 

trffict. 

Curt. 
sar tør 

2 Portioner af .Mathias Nielsen 
Holms Legat. er ledige. Legatet er 
oprettet for værdige og  trængende 
Kvinder, som er fyldt det 60. Aat 
og  ikke nyder Fattigunderstøttelse 
saml er hjemmehørende i Allinge 
eller i hvert Fald paa Bornholm. 

Slægtninge af Legalstilteren er, 
forsaavidt de løvrigt opfylder loran-
staaende Betingelser, leveltinsbesetti-
gade tit al nyde Legatporireniffle, 
der udbetales hvert Aars 2. Januar. 

Ansøgninger om disse Legatpor-
tioner indsendes skriftlig til Bymo-
det inden den 20. Nov. d, A. 

Allinge-Sandvig  Byraad,  ,,,ee  13. 
P. R. V. 

N. A. Holm. 1.  



Gardnitojer • 

21orMaribts f?artelsbils.  
Leverender til Landbrugs- eg Varelonsrier. 

Da jeg rødml har el møgel slørl Liger Cy k 1 er. ::,Cle'kh'es;iii'igsk1ilur:i:geksetimEgeerMaili; 
Cykle til en: Pris, som er saa billig i 

Forhold til Kvaliteten. at De intet Sted kan kube billigere. Nogle nye, 
men lidt brugle Cykler sælers tit ydersi laer  Piker.  Gamle Cykler 

20, 25, 30 og 311 Kr. 
ft C. Mortensen. Allinge. 

Fra 

'boom dik »ords udsalg 
leoeres fikse  IJIters som 

o..5 	
c.11o- 

i dellen 	4gne de  cflOC011OP i 

!huje j)risla g  a 18 (.7Cr. 

Til ,ganskt. ?inje  cjiijer til 
1-riser fro 12 ,71p. 

Ejnar Thorbek. 

'lort Loger er forsynet mml msk Hvedeklid, 

°oldinge Foderblanding Nr. I s unit ille Sorter Foder-
kager og anbefales ærede Forbrugere. 

cHllm,sse 

  

 

jColnakil- r produldforretninj, 

  

Stort l e dvalg i 

Haffe-, 

The-  & 

Chooladestel. 

Fixe pisestel 
til .A  og 12 Personer.  

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

OVERTØJ. 
Uletre og Kaliber i Klude, Fløjl, Plysch og Astracen. 3011(11 lor-

arbejdede paa MESSENS egne Systuer i København eller nyeste Model. 
Itr, indforskrevne fra Paris og Berlin. Vi  ture ligeledes et betydeligt 
Udvalg i  liorneeentektion. Priserne ere i Forhold tit Varernes Kva-
litet yderst lave. 

Synoderne 1114es narrekjoler i Uld og Bomuld. Vort Ud,. 
valg I  111111144,111"  er  se, storl, rit enhver Smag mai,  kunne lillredastilles, 
lisameekseter i Silke, Klæde. Moird on Bomuld fra I Kr. .12 øre. 

Forkinder  til Husholdning og Pynt Ira 25 øre. 

Sengeudstyr. 
Tranenge, snhdt Inrarlieliteile, Jetrneenge,  Senge,  med 

nisdrarter, Bolster, Nautils, muleørred, Vier å Due  i 	t 
rensede Varer, In ler Kalk og Sand. Hvide Se•geteepper al eget 
Fabrikat; belgiske, schlesiske og danske  lasgentrerreder al Her og 
Bleer, dohhelibrede  fietteuldetrerreder &  Dowlas,  danske  Rem,  
teldniwJer, ollsekketoJer, Duge  Ira  90 øre. 

Gulv-, Bord- og Divantæpper 

Telefon 100 Chr. Olsen, Allinge. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKELOVNE og KOMFURER haves altid 
paa Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort 
Lager af Stald- ag Tagvinduer samt Pumper. Cement & 
Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Forsøg vore prima Kolonialvarer, 
og  De vil blive tilfreds. - Altid billigste Dagspriser. 

NB. Et Parti BLOMMER udsælges til meget billig Pris. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nille hol. Flormel al q 11881 C000do kede 
Den amerikanske  I  lyede er iaar vokset og hostet under ual-

mindelige gunstige  Vilkaar, derfor faer vi ogsaa iaar en ganske 

ypperlig Kvalitet Mel, som ved Bagningen vil give bande smukt, 

velsmagende og holdbart Brod. Vi har flere Kvaliteter i hvide 
Lærredssække a 25-50--100 Pd. 	Priserne a 100 Pd. ere 
9,00, 10,50, 11,75, 12,50, 12,75 og 13,00 Netto.  Vi bytter 
ogsaa gerne Flormel mod alle gode sunde Sorter bornholmsk 
Korn efter højeste Dagspriser. 

Nordlandets Handelshus i 

Af I. . . Danseems $fwiiijsforretniq, $andoig .. 
anbefaler stort Udvalg i Herre-, Dame- & Børnefodtøj' - 

Nye Rosiner, nye Byggryn. 
Kraftige Krydderier 

anbefales nu ril Slagtetiden. -- Vi sælger kun de iillerbedsft. 

Kvaliteter og til  de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Ankees Bagtrykkeri, 

Messens Ene-Udsalg 
KJOLETØJER 

KestItellohlitengen al 

hvide og ecru Gardiner 
udsælges til betydeligt nedsat Pris. 

spiseduje, Jfalfeduje 
i alle Størrelser. 

Et Parti lidt smudskede 
linel under Prisen, 

tlaandklædedrejl  fra 22 Øre 
Dygknrrledroll med rod Bort 25 ø. 

sælges, trods Prisstigningen, lis de 
gasle  Priser. 

ii 

	Tricotage 
og kat Slags  UnderbekkednIng 
snære]  hl Voksne som Ifl Børn. 

Uldveste. Sweaters etc. 

Uldtæpper,  Sengetæpper, 

Dækkener, Vattæpper. 

Vasket Uld q rette uldne Klud tages, i Bytte til køjente Pris. 

Sengeudstyr! 
Bolster. Nankin & Satin 

føres kun i gode garanterede Kva. 
Meler. 

Damprensede 

jjer oås Ihrn 
(fri for Støv) til mulige Priser. 

Fuldstændige Sengeudstyr 
leveres hurtigt. Syningen er gratis. 

Jernsange og Feltszenge 
til  Fabrikkens Priser. 

Vi bar  de bedste  Hvidevarer 

En god  dansk Dowlas  22 øre 
En erika svær do. 	28  øre 
Enkelthrede Twlstiterred Ira 17 Ø. 

Medium, Twill, Pique, 
Bommesi, 

Alt af dansk Fabrikat. 

Vaskeægte Bomuldstøjer 
og  Forklædelterreder  i mange 
nye Mønstre fra 25 Øre. 

Sandvig 
Manufaktur-Handel 

lit Efeer.arcg ånt.etalo.lo e,Frukomtte 
Ulsters & Vinterfrakker 

t4 Barn og Vok.ine 
Færdige Nederdele 

,tort 
Satin- og Flonelsbluser 

Børneudstyr 
ng .rømer 1.5rIfertnj,..x.rkt r,g 5.1,11 

Forklæder & Linned 
tit  billige Priser. 

En Mængde Desælningsarlikler. 

Willi.  Hansen. 
De ærede Landboeres Op• 

mærksornhed henledes til 

Hotel CENTRAL, 
Allinge, hvor man nilid serverer 
fineste Smørrebrød hl moderate 
Priser. 

R. ANDERSEN, ny Vært. 

Løbesedler. Programmer, %Italer 

Love og Kvitteringer. fragtbreve. 
Honvolutier og Brevpapir m. m. 
leveres Id de billigste Priser fra 
Gornilzka's Bogtrykkeri. Allinge. 

Ny mimisk IJiloollimi 
(dyrImgekrintrollerel og skoplet) er 
liremkommel ug sælges til billigste 
Dagspris. 

Allinge kolonial- B ProduAlforrelning. 

KUL. 
Prima Derbyschire 
kommer under Losning i Dagene 
omkring den 20de ds., og ere vi 
Sælger Ill billigsti Pris. 

Bestillinger modtager gerne 

llinge Kolonial og Prodekiblning. 

Gode  Spisekartofler 
ere til Salgs paa  Grortnebjerg 

Rutsker, 

Læs! 
Hjemmel, Pamiliejuunralen, Illusir. 
Dansk Fainilieblad, Hus lig Hjem, 
Revnen saml Ilere lurskellige Præ• 
mielurfler kan [aes. — Bestillinger 
modtages og Bladene bringes kim 

M. Mortensens Bladforrelnieg 
Havnegade 73, Allinge. 

Allinge 
Sadelmagerforretning, 

l!dr,gig i Solloroj, Kreer,. Ride: 
Er Illonellepie.lee lionelleleoleel.nakeed 
Jagitnuker. Kufferter, Rejnern• 
wirer. Illeome•  le.  Itrernelatelker. 
Skoletnoker. Tornystre. Cleo I eg e-
longerira  att  kr, Nota.. med Stole. 
Iliorsextele, Gyrigepelolo, Loope-
otolo. Stort Udvalg i lierreelo.tolree 
Gamle Maller omstoppes og betrækkes 

Brokeboollacee i stort Udtalg 
samel med Fjedre solo Elasgik. i alle 
Siortelser. Fiedetreamelreanner, taste 
Madrasser, MpfrolkeltXe. 

L. Hansen. TcIF. 57' 

thisertreircer tinge« ett lurere at 
temerliondicti sen 

sin 

rlocr-&einittitotforrelu. 
Ylfi 'find) øre tie fr. elltd 

Nord Men 	Wriefrbritt ie. el, 
tleleillnuerr Sin baelreeinr karet Kimer 
mosteriet. 

remretort 

Slagteheste 
saml tilskadekomne 'og solvdode 

Heste eg Kreaturer kones til Da 
uens højeste Priser og afhentes 

paa hele Nordlandet. 

)11kkelSt'll, Olsker. 
Telefon. Allinge 16, 

Morte Ciesehmir 
nortnee• 

Satin 
A lphees 

Vi jure vedblivende en CasclimiL 
der  gennem en  tang Aarrække har 
,eret  slank og ægte. 

Kulørte 
.411,K.••• 

Helge, Dliages•I 
"g Cheviot 

smagfulde umoderne Pareer ug 
Manslre. 

Kjolefloneller Sæl øre mtr. 

Bomuldslærred. 
Kim" glane, furtnrilie,. Kvalme. 

ter fra Sfi bfre mk. 

ALLINGE 

Evang. luth. Missionsforening 
afholder, om Gud vil. Sondagsskolemode paa Forsamlingshuset 

-Hammershus" Søndag den 26. Oktober 1913. 

Prædiken KI.  ID Form. — Samtale Kl. 2 Eftni. — Prædiken Kl..1 Efterm. 

Alle indbydes venligst, 

MiSsionshuset er opvarmet for Besøgende. — 

Vi anbefaler 
KLÆDE-VARER 

Fransk og indlego fr,thrtkal i Rirek•kln. Klæde & ILikeslot Ira 
Kr pr. nar. 	sitorfer til Overtøj 	Deraedragter. 

HVIDE VARER 
Dowlas. 

•rft•ri fores von bekendte Mærke 
rundlraatki (fee lur Ap-

pretur) i alle Numre. 

Hvide Schirlings, Imperial, Lang Cloth, Medium, Demely, 
Flos-Pique, stribet Medium. 



C. Larsens Skotojsforretning, 
Stort og righoldigt Udvalg af alt moderae Fodtøj tl ' 

de mest mulig billige Priser. 

Leverender lit Varelotteri,,., 

Allinge Auktionsvareforretning 
I Løbet al Efternerat remiseres mit Leget af iterdigsyede nye og 
brugte Klædninger for Damer. Herrer og Barn til meget 
Priser Trikotage, Uldgarn, Syartikler rn. m. - 	Poroeløn. Spejle,  
Malerier og Ure. — — Alt skal smiges. 	Benyt Leiligheden, 

Endvidere anbefales mit righoldige Udvalg al nye og brugt, 
MØBLER, saasorn Stole, Borde, Solaer, Chaiselonger, Bogskabs 
Goterer m. m. m. 

Janus Jacobsen. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring.  

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser 

Chr, Wesths ilerreelaiginu & lierresideri 
Største Udvalg i lterdigsyede I W. . ,ilivder, Halte, Huer de Kasketter. 
50,11 Fagøland kan jeg geminere fremm Staffeli. Kvalitet og Holdbarhed. 

Bræer, Flipper, Mans ener, Slips. Humbugs etc. 
Alle Nyheder lin Vintersæsonen r trit hjemkommen. — Se Vinduerne, 

Min Skrædderforretning 
bringes ligeledes i By-  og Landboeres velvillige Erindring. 

Chr. 11 

Allinge Cigar- hc Confektureforretnin 
anbefales det største Udvalg i (Cigarer, Cigaretter A Tobakker I in 
og udenlandske Mærker. Pib r og løse Pilledele Brevkort. Print>e 
kort og Rammer. Term° 	Majolika. Lædervarer, Galanteri 
Legetøj SaMI stioste Udvalg K n il I i' '<ture 0 ,'ille Slags Konfekt 
Chokolader. 

Chr. ./ww• ens.en 

Fra 

Veliagrede Cement 

Mursten ‘Sc Tagsten 
pr kult-mile over bete øen.  

Jnhan C. Koefoed. 

Landbrugsmaskiner 
og Redskaber faas høs 

Johan C. Koeftied,  Allinge.  

42" TriaSkeVeCtit, brugt. 
Fil god brugt Pelrokums-Motor,  
En 6 1-1K Btutdmotor, brugt. 
En 3 11K 	do. 	do. 
sælges billigt 

Johan C. Koefoed, Allinge. 

Tørrede Æbler. 
Fil Parsi lurrede Æbler realiseres 

til .30 øre pr. halv Kilo, 
Tørrede tedhoredn Æbler tå 40 

Ore pr. halv Kito 
Endvidere anbefales lurrede 

KIrvahrer. 
Hyldebær. 

Abelkoner. 
Fersken. 

Pierer. 
and hl billigste Pris. 

Et Puh stenfri Blommer udsælges 
til 35 fire pr. 1.'1 kg, 

I. B. Larsen, 
ved Havnen. Allings. 

Andr. Ipsens 
telegrafiske Atelier ved Havnen 

bringes i velvillig Erindring 

Moderne Fotografier. 
Billeder indrammes. Telt. 4. 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri i Allinge 

er altid forsynet ined alle Slags 
Møbler. Saavel enkelte som hele 

Møblementer leveres billigt. 

Joh. Hansens Malerforretn, 
— anbefale, - 

Nørregade, Allinge, Telefon 20. 

Glasskilte 
med lkid Guldskrill og KrilLantlangslaver 

megcl billigt 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
GI I Ankere saavel som skatte. 
frit Flaskeel fra Halma Brygge. 
rier. — Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

G. SALMON. 

Gulvfernis, 
bedste h ørt %tor rende. 

Malerfarver, lerre og olierevne. 

Guldbroner, Solebroneer, 
tørre og !lydende 

Plailerpenaler, Tperekoate, 

li alke l• oml" altid til billigste 
• Priser. 

3. 3. /arsen. 
Allinge, ved Havnen 

2111itw. 
enker te terne libmillirellirberer 

faller ros hallo til r11 riorne e4rraitire, 
Ha kat Te eklolul til 

Seth 
brr bar To mel: el tuder rtorllrIn. In: 
føle« lers 1 Tren! 1151010 ae omformet 
ond 2ebrllal, ;inerbler Rtmaelnere, 

litrfrelor, Qrriralhr, Wontrieelfor, 
bolle boer, ce 	 kort Iler 
"le 	 Vort her 
!enble løbe boulk Rielreurreernor ler 
010 elirb pot team I mener 'Reager 
Ill er geni. billige /Peiter. til Hort 
beære I elmeems,,,,. fordom attubroM 
re, 	buer, Voers Maller  of, one, 
Ker. Sorter elm, ilte el øllet., 	14 
ironien. erreroien er !tefan. 

ri—M11§4t51:1 

Allinge Savværk 
annet,ler Ing med alt til Kager henhørende 

Skæring, Kløvning, Svejfning, Høv-
ling, Plejning, Kelellng, 5k/wing al 
Sviende og Tagepsan. 
Lager al Cerikler og Lietersami 
Tagapasn nr. m. 
Affeldsbreende sælges billigt.  

Chr. Lind. 

Nordre Mølle Allinge. 
bringes 1 velvillig Erindring 
med alt til Faget henhørende 
Foderkager knuses og Sæd valses 
til Hestefoder. 

Ærbo d igst 
Chr., Lind. 

Zransportspade_ 
af ekstrafin lortinnet Plade og 
derfor største Holdbarhed mod 
Rust, anbefales billigst 

Mælkesier (hjemmelavede) 
med svære Siebunde, anbefales 
særlig for Holdbarhed, saml 
svære gode 

Malkespande. 
lavet af bedste Materiale Ira 
eget Værksted. 

Harald Petersen, 
Blikkenslager, Allinge 

A. M. Lindber 
— S. Sørensens Elierfolger 

anbelaler 

Lommeure. Stueure. Vækkeure 
Briller. Læseglas. Riklmrær 

Termomære 

Fejt- & Brudegauer. 
— Telefon Kr. 4 - 

Brugte Ure lages i Bytte. 
Alle Reparationer udlores omhyggeligt 

og billigt .  

Allinge nye 
Barber.- & Frisørforretning 

bringes 

S. Bang. 

Allinge Afholdshotel 
anbefales By- og Landboere. 

Pensionærer modtages 
til billigste Priser. 

V. Nielsen. 

Alfred Kjøller, 
Fotograf, Allinge, 

anbefaler sig til de ærede By-
og Landboere. 

Grisesylte 
fra Slagelse Slugten, 

i 1 kg Danser I Kr. 

1. B. Larsen, 
ved Havnen, Allinge. 

-Malerarbejde 
udføres overalt paa Nordladet 

Laurits Christensen, 
Smudsig. 	 Telefon 45 

nliallely31", Altdiget 
;:700 Fru!" veer, etosie. krat-

lige, i udsegle &sier. 1600 Re-
ser i uabnimle?ig kraftig Udvik-

ling, Frue/buske, Sirbuske, 'W-

inger, Hegn- og Lerplanter Satire( 
som all fif Hareankeq heuhnrende, 

M. Kr, Kofod. 

Ny Frugt. 
Prima Treffelrabler 20 a lt, kg 

Prima ifacleabler 15  . — • 
lirer Moltke» Pærer 

20 Øre pr. Ile  kg, 

I. B. Larsen, Allinge. 

Ugens Humør. 

.Livets Ballast'. 

— Ja. Snepiger I giffiltITIMMOIMO er 
L1,43 EWILM 1— Ved Konti.e.inionen Mar 
41 vor Daahipagt bekrwitet Ø  derigen 
nem Sryrke og VetaigneLse til at begynde 
Los:vandringen! — Kan Gtte Else forklare 
mig, hvad stær 5051e-r opna3ede ved sin 
Konfirmation ,i Søndags? 

— Toogtredive Kort og hanen Tele 
grammet, syr (koscher, tre Amtmand. 
lire Ringl, to [bistader, tre Handske-
asker, le Smykkeskrin, le Toiletgarniture 
og _Ude el Kurs•  ar Peder Fe. Maller — 

Bankieren: lier Mor Air,indiew har 
De? 

Frieren: rtfittl Kr, 
Rartk!efre orer/egent ,  Der er miren 

vm meget, som møn Daner aarbg girer 
ud lov Lommerorklrder. 

Frieren: Da maa jeg lage mit Frieri 
,, ilbage. En ung Pige med slig Snue ror 
leg ikke gifte mig med. 

— Hvorfor har da sal et 2 øres Fri-
mærke paa tirevel til din Kæreste? 

n. lur leg sender ham 599 Kyst 
— et har da ikke neget al gere med 

PonOen 
— Ja-sus, er del mæske ikke Tryk-

sager 

Sørgedød, tara .abe! 
El fynsk Mejeri har mættet indstille 

sin Virksomhe pan Grund  øf — Vind-
mangel! 

Børn. 
(Irere kom ind tå mig med sin Dukke 

Lise paa Armen. 

ppga mig, 
sagde hun 

"g  er 
sit spergrndr 

,Ear, hvad 	,Drikke 

„liVail jeg er trl Dukke Lise', svarede 
Jeg. divail mener du?-  

„Er d. Onkel eller Kror , eller hvad 
er du?' 

savdun. San unnk }eg fers! hale 
al w1,11:, 111:111 d u er ril Dukke Lise' 

.,leg er Dukke Lises  Mor • 
,,bita er kg hendes RethielaM. 

Send fiol mer Urelm Ansigt. rag 
hun vendte a OM mod Mogens, der 
stod med en Kali den ene Ilaand og 
en tiest i den anden 

.54111 er Mogens vel hendes Par?-
spurgle 

 

▪ .?trecgt,eeM er Dukke 	Onkel". 
svarede jeg, 

Hun le himmelhøjt. 
..Nej. det er ikke sandt, url 	Man 

har ikke sat snue Onkler: ret?' 
Joeh, det er rigtig drik", 

Toget afgaar. 
Søgnedage. 

Ilamenernbea—Romor. 

Fra Hammershus 7, I0,„ 	7., 
Allinge 	711 101 401 Pies 
Tein 	7,, I0,. 4,, 8,, 
Helligdommen 7. 10., 	14„ 
Klemensker 	7. I 	4„ 

...Nyker 	8ia I lev 5.1 ges 
Til Rønne 	8, 11,, 5, 9. 

Bone —11antmerehun 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Hammershus 

 

7,„ l0as  3. 
74a løss 3su 810 
74r liga 4, 8,r 
8,, 11,, 4. 9,, 
8aa I læ 417 911 
843 2na Sut 
NI I2,-2 5sr 94 

  

Søn- og Helligdage. 
Ilaroznernbu 

Fra Hammershus 8" I IP,  5',  8" 
Anhlge 	81., His Sar gi. 

Tein 	 551 1 111 Sit gm 
Helligdommen 91,  II" 6'4  9" 
Klemensker 9" Hm 6" 9" 
Nyker 	gø 12. 637 91a 

Til Rønne 	lfr.  12" 6,4100,  

!fenne— itnemuerwhow 

Fra Rønne 	7a, igsi 110 800 

Nyker 	 70  In" l" 84,  
Klemensker 	701  fnis is,  811 
Helligdommen 8" II. 20. 
Tein 	1° I 1 il" a° Ti00 
Allinge 	els 12.in 2a. gm 

Til Hammershus 8" 12" 2'4  9" 
Endvidere standser Veget red Hum. 

Spliisgaord. Slæbe og Itlekohbe, 
forsenvidt dererTratik derba eller dertil.  

Husk Geres Norm4brød 
faas kun i 

M. S. Henriksens Bageri. 
Telefon Allinge 3. 

Gulvmaalter 
Et R011, 	L ■ Lle4 111.1.1i:1, 	II 	i 

denne 'int til ekira billig Priser. 
Bat Kukanger,, 	err kan 

keltd, ror 3:i. øre, 

Skal man have en ny Frakke eller 

Klædning. gear man b r, lit P, I f r. 
Bendisens Skræderforr 	ing. Allinge, 

hver der er Lager af all Slags Klæde-

varer i storl Udvalg e i gode mo-
derne Kyaldeler, som for rbeides efter 
nyeste Snit med Garanti for god Pas-
ning. Ligeledes leveres. Damemertej 

& Spadseredragter elegag og moderne 

til meget billige Priser\ 

(ved Jacob I. Irsen) 
anbefales zonedo Forbruger°. 

Honuoluiter, Meddelelser, Reg 
ninger. Løbesedler, Takkekort og 
Visitkort leveres hurtigt og billigt,  

Gornitzka's Bogtrykket!, RIlingel, 

Høiers Hbtel 
anbefaler sin 

Restauration & Theaturkark.- •  
Som bekendt: godt Madtiled  

Lokaler fer Selskaber og Mer.. 

A. J. Larsens 

Karetmager & Snedkerforr.,  

Skal De have el Par Træskostøvle 
lin til 1:beram" tan kali ingen, I 
De har hint Priserne i 

L. Larsens 
Træskoforretning, 

ALLINGE. 
Selv om Læderel er steget megr  

i Pris, sælger jeg alle Slags Trel  
skoslevler, Pelsslevler & Børn 
støvler Ill meget rimelige Priser. 

Laiiimeskindsforede Herre. , 
Da mel Tresko, franske Træsko.Ka 
i udsøgt,, gode Varer. Tarjska, M 
gensko, Herre- og Oametffil 
lorskellige Farver i Filt. 

NB. En Del Træsko og T 
udsælges billigt 

—lian gik ranliefuld-antilende rundt 
Sneen. 'Men 'Plages/uden.  kom snar[ op 

hende igen. I {nu kote i Tanker om, 
ar Dukke Lise ki de nmane hø' en Far. 
Men hvem'," 

„Det ved jeg ikke", sagde peg 
ske er han rejs, til Amenka.. 

Ja. eller Ina er matske <lod?" 

.taanIe3e'e'rkC  ' i 

	

,. 	, at han er dril. Giv mig 
sen 10 øre til en Krans, '-  

„Naraih. ban er retst til Amerika! Og 
lad mig nu tiere I Fred.-  

lian gik, og Onkel Mogens sjokkede 
bagefter med sin Kal og sin liml, Um 
eller Ind mille Grand fra Stuen Ved Siden 
af der ar Dukke Lite, der ved aner 

	

5111 	ivruldc Far. 
Al. is, de Menillolk, de Mandfolk. 

'Tral; 

enbetaler sig med alt ral Fager lweherzede,1 

samt Drejerarbejde. 

eriZiedes, :litfl'i7r:imeligSelLgiseirr.'"e'", 

Anton Sonees 

Ligkiste-Magasin 
Norregede, Allinge, 1 

anbefaler Ligkleler i aet Sterreiser, • 
starel egerraismalede som -sortn 
voltir eg smukt forarkeidede til ni 
moderate Pristy. Iiirty lev tre.. I .. 

, I 
P. A. Juuls Smedeforretning. 

ALLINGE - 
:trindeles Ity. ett, Landboere. 

En lille brugt Arbeldsljedervogn 
samt en Plov er til Salgs. 


