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Faren, der truer 
vort Smør. 

- - 
Den slørsk Fare for vort Smør 

!ger ikke i andre Landes Smør-
sduktion, skrreer Prof. Orla dem-

i .Dansk Mejerilid.', men i det 
.,:agende Margarinelorbrue.  San 

i
1.,,, Mar,earirrer, rufiervElres ar dy-
riske Fedtstoller af tvivlsom Opris-

` delso, var del kun Fattigdom, der 
tvang Folk ril el spise Margarine i 
Stedet, for 5riter. 

Anderledes ro, hvor snart nO pCt. 
af al Margarine laves udelukkende 
al gode Pianiefedisioffer, Her fal-
der del napprlitlige Manien! karl, 
og  Spørgsmaalet stiller sig tor de 
fleste Meitnesker blot snak:des, 

,Sinager ris Suler ogsaa 551:1 irre. 
gel bedre end MatgAfill1:, al der CO 
Grund til at betale den 121191 højere 
Pris?. 

Delle Spor.gsmanl er stærkt hæm-
me i de bredere Lag i England, og 
man kan se Reklamer for Plante-
margarinen. der paa den ene Side 
viser de smukke, appeiltligeKokeis• 
nødder og paa den anden Side 
Malkningen a€ en Kin, udført paa 
en fidel appelitlig Maade, 

En saa dan Reklame er naturligvis 
ikke reilærdrg, !hi til Freinslilling 
. Margarine bruges i Regelee eg. 

Mælk og mad nødvendigvis 
geS-11reeerrel, hvis man vil bibringe 

Predirklet en sinarlignende Aroma. 
Men hvem anvender 1111 den bedste 
Mælk ? Mar gaririellahrikkerne eller 
vore Mejerier?  

Det er sørgeligt at umalle sige. 
det, det gør Margarintfahrikkerne, 
i del mindsle de at dem, som jeg 
har halt Lejlighed til al se. Pas 
Hansteds Fabrikker f. Eks. slidles de 
allersiesengesie Fordringer Ill Mælke-

; leverandørerne, og Mælken bedøm-
mes daglig ved Hjælp af Gærredak-
e• -eprøsre-ii. Yderligere pasteuriseres 

syrnes Mælken -- kikket seere 
res elyglige Bakteriologer — eller 

...rigl bedre Meloder end rier benyt-
tes i Mejerierne, og endelig gøres 
hullen, hvormed de lierdige knii-
dukker kummer i Berøring, oralrem 
kireirl ved at passere.  el Vuskekani-

lyt/ e 	r. 5,1,11 innri ser, del er ikke 
rigere Mnigarinebbrikkerne, der 

ur unger at lære af Mejenerrie.,. men 
otti vend!. 

Skal der derfor ikke kunne frem- 

lures vægtige. 1..ounde til Fordel kir 
Margarinen. saa mad Landinæsrdegt 
airslaxlige sig lit del ytleisre ler al 
Ireinsknfie appetillig Mælk, og Mele-
tierne inde slime disse Bestræbelser 
ved ni indføre Kvalitels-Retaling. 

'kun saaledes afværges Faren; num 
sker lune, sad vil vild Simir — selv 
enel Aargarinefribrikationen vedbli-
ve-ede l'emer til — ogsaa lange Tider 
euriliu knive sælges In krideloglige 
Priser. thi den bedste Margarine 
kan stadsg ikke maale sig med tiel 
bedste Smør, 

— Hvad jeg har skrevet, er mil 
fulde Alvor:siger, 	Professor Orla 
Jensen,: til eitJonoiselist. Vod Mejeri-
væsen . har i de senere Aar ikke 
gjort større Fremskridt, medens Mar. 
garinefahrikaliorien stadig bar laget 
alle de nye ng fuldkomneste Hjælpe-
midler ',i sin Tjeneste for at frem. 
stille ee saa sund, nærende, vel-
smagende, ren og appetitlig Vore 
som Indligt. 

Tropelandenes Frir glbarlied og 
Rivelniri pod udmærkede Fedtstoffer 
ni Ptarrierinee er ubegrænset og lil-
med har man III, Indfort Dyrkning 
af Kokoapabrier og Kokosredder 
paa vortIdansk-veetindiske øer. 

Der fremstilles nu af disse Plante-
olier Margarine, der i Finhed, Ren-
hed og 5ndlied overg5ar 'neget al 
del Smør. vore Mejerier leverer, og 

171 $0 	er la gt billigere, SaalvIeS at 

Lli  

der ikke e Spor af Grund In al 
foretrække Smag men snares) lige 
PIIIVO'llfli. 	Lili 

Skal VoSli1Clt kunne luende sit r; 
rn gode Renoi e, 11102 Mejerferne he. 

!ale Manker efter Kvalitel, il, v s-
ikke alene efter Feellindliold, men 
ogsaa eller teenhed og Bakterrelli. 
ned. Det er ikke nok, !il Sundheds-
væsenet og llaitiel udeleder Paiihrel 
om velerime Tilsyn merl Kvægke-
sæleringerne; Om gennemfør" Ren-
lighed i Stal 	og Mejerier, og peu- 
byder, al Ma  ekocim Y4'21 skal va-
skes rent, feeider malkes. Del nyl let 
ikke a! udske e  de  mange Pad hind, 
nisar del er  ..iaintifigr al knielrolere, 
at de overhøjdes. Jeg vil kun stille 
[ais, men be4inke og • simple Krav. 
soul fuld( ridikaiaa overholdes 

Mælken rea entlersøges, og er 
den ikke renr.pg kimfri, betales den 
derefter; del ''' ":11 nok lære Folk at 
ingliage deir'ytlersle Grad a! Ren-
lighed ved Ale kiringen ng Mælkens 
Behandling, dg isale. Smerters Pris 
ligeledes inde:fælles efter lorudgaaef 
nøje Unilersø&Ise, vir Mejerierierne 
ogsaa sørge lej', al den ydersle Grnd 
nf Renlighed 'gennemfin-es, samtidig 
med at Mælk :rug Strini 111Z02 ■11 i An 
andre lienseeddur opfylder de slren. 
gest.: Fordringer. 5.2 vidt jeg bar 
erfaret, har Man kun i Finland gen• 
neinfori en sådan Undersøeelse og 
Kvolilersbetalfrig I el enkel Mejeri 
441 i.  delle 'ddt,. engang fuldt rul. 

Der vil kusiv ounthle ug Kligr 
at genneniloge tinget ialadani, irren 
del  utea  gøres 	Dtr stilles I ener 
[rage vidlgrià enåe IlygieinWse Krav 
'og; reed hild Ret, De .  maa fuldt ud 
inindekniiinies, del er  del eneste, 

I der er al gøre, rig del vil betale sig. 

II. 

ol' .]1friprti. 

rr:fierrryl: fraherrel 
I disse Dage læser Man i Pressen, 

ril Regerrlskollsordningen I fbiern 
eetlelig, skal ophæves. Den rliivre-
rende Reeenr„ Prins Ludvig, skal 
være Knejse. Han nar forreste:1 far 
Aar tilbage været her paa Bornholm, 
rig ikke lila kan rusaske buske den 

IlridlInW,Ir Mand. 
Del  kan iinuntke interessere Lre- 

:ente at Riøre  bidl trin Tlislandem: 
ved de! imierske Hof t den Tid, ris 
den sindsyge Knuge Ludvig d. ?den 
regerede. 141 tysk sncioldemokratisk 
Bind, ndgivei I ilerick. ottliredle 
drilgang 	 L.  orn rier' 
sindsyge Konge. Del bajerske Folk 
vilde Ireuge Ikke bo, hvad der  fue-
lolies  om dels Hersker, snur. skirad 
Mari aldrig lille sig rdterIllig. var 
meget populær. Man anede ikke, 
Isror niang,e Penge han boriodslede 
WC.] Al byggedisse overil nad igi pr mei - 
hilde Sjette s -Herrenchnmsee-  og 
_Neuselovanistein•, hvilke man den 
Dage Dag ikke sen Mage lej I hele 
Tyskland, Til siet Residents Mile-
nen kom har kiv midtem Nonen, 
ror or gaa i Teariei. Hall elskede 
de blodige Røver.slyk ker. Ikke en 
Sjæl manne være I Tiblintrrndirrier, 
medens han sad alene i sin Konge-
loge bag el Firajlsfornæng og kig. 
gede gennem en smal Sprække. — 
Skuespillerne inaalie nemlig ikke 
være sikre paa, DM Kongen var lil 
Siede eller ej. De skulde spille 
midt Om Nalten i umage Timer og 
merl store Kraflarislræugelser ni de 
var dødIrmile. Naar Majeslielen var 
stillet filfreds. kørte Stan  reli Mor- 

Cr}  svær forgyldt EF:vir:wc,  
eller pragtfuld Slæde tilbage til sine 
Sinkes Ensomhed. Der omgikkes 
14111 tor da!  111E5(e klin merl Sarizere, 
Sknesplikre, Frisører og Lokalerne. 

Han, hedele Venner var ellers 
Bondeknøse, som var i 
Isede ved kyllerreginiculefue I MIM. 
chen. De "'malte olie besøge ham, 
ng blev ved snadarnie Lejligheder 
Iresiænkle und før Parfume og smyk;,  
kede 'ræd kostbare Juveler. 

Neer IlAh høge en Opera af Wag• 
ner, blev lian helt vild og Mile sig 
selv som Lohengrini. DiP ban ikke 
kunde afspærre hele den  More Stern-
berger Sø, byggede 11211 paa Slol. 
lels Tag et vældigt Glasbas iii, og 
klædt som Lollengrim ureel Hjælp"' 
og Sværd, sejlede han i en Sølv 
baad, som en [kød dressere! Svale 
trak gennem denne knnange Sa. 

Dn Vandel vor hark for roligt, 
tocl han bygge el fdøllelipil deri ; 
men dettes gran Farve kunde  bart 
ikke lide, og befalede detier ni farve 
det hlaal med Kobbervitriol. Det 
nevillestnierlre at sige, it Vitrinlei 
eflerhe aanden genrieniaad  Bominers 
2nikbenarl, rig  Vnlidel pas denne 
NbLide Løb ned 1 Slaitels Pragtsale. 

En Dag lirede man for stor Farl 
paa Mnllehjviel, Bølgerne gik tor 
MSI, pander kæntrede, og Kongen 

sin sn leg I in sende Ilmi In rig kravlede 
dryppende ',mad i Land. 

Sine Tjenere behandlede 115[1 Pile- 
gel NIM; skulde de ind ril liani, 
ni nialle de kradse gem Pencil ligevom 
ell Fbaid, ble, der sari nuliner for 
dem, marine dr,  krybe nal Knæerne 
lien Id dere- Ilerre, 
,Irrirkede, r4rytierle 

.1-luvedr1 	denr- 
De 

 
manne 1.131 servere 1.11' 11;1111 

ined en snel Moske paa, fordi Kon-
gen, smil Iran sande, ikke vildv se 
deres Forbryderansigter, 

Den Date, du hen blev [dyn, randt 
nuran 312 Tjenere, SOM ]aer havde  

saml. 
linære Endudanialid nure Ir, 
le es 

	• 
 skrabe pars Deger, rig aldrig 

Oprejst nærme sig deres lime- V. 
ilem. SOM LKICII dette Ville fornær• 
mede barn, deres pudedom blev 
ssjeklikkeltss skrevet ug lOrSeglf!, og 
lian bestemte nøjagtig Erikellilederrie 
i del MarIvriniii, soen skulde galt 
fanid for Døden. Disse Belalinsser 
blev selsfulgelig ikke utlfirrte. 

UunrIganelisse Meddelelser ng  Mie 
oislireries Foredrag Milte ban bag 
en Flajisporliere. rilien ruaalle le 

natir Kongen spille. lii nord, 
lillreredt med Retterne, kern mile-
menisk imp. fra Knkkenei. 

Da han havde lunet alle Penge, 
og Kabinetskassen oar rom, befalede 
ban, at man skulde leje ringle Rø• 
ytre BI al bryde ind i frirakelfige 
«Hil, Horker rig sladr,  Penge 
Han vilde aæige 511 Likvid Kmeoll 
og disprineterle i Firvejen rover Kø,  
helammen. Professor von limerne 
skulde rejse merit øg openge .1 nyl 
Kongerige til ham, hver han kende 
regere riden Pnilameeil ng Minislre. 

Ali delte blev bekend! i Limen] 
i ;faret 1886, ras Parlaruanlet  var 
11011i til at aisalle ham og vælge 
Irans Onkel Luilpold fil PrinSregeill. 
Mon sendte en Konnurssion lil I Is-
lienseleomigno, soul skulde allsælie 
Kongen og horde ham ankr. 9p. 
sigt. Paa en ubegribelig' !hade 
havde nlaii ikke mitlerrelfet Slotseis 
vagthavende Officer derom. Kongen 
befalede, al man skulde sætle Kom-
missionen ind i Borgfængslel, slikke 
Øjnene ud paa dem, trække Huden 
ed og lade dem sene ihjel i denne 
Tilstand. Denne Betahis blev dog 
ikke udført. fordi den var :sad van-
villig., de blet blu" spærrede inde 
eg tik Ingen Mad. Da de i Angst 
eg Bieven havde vende! ru hel Dag 
i Fængslei, korn der endelig Bud 
Ira Mrilichen, og de blev hefrOnle. 

Nogle Doge eller sin Afsaeitellse 
styrtede Kongen sig t Slambergerse. 
Hnifægee. von °miden., der forsøgte 
at redde Kongen, d roknede ligeledes, 
idet den sindsyge. som var usæd-
vanlig stærk, kvalte ham i Vandet. 

Det  lyder ja næsten utroligt. at 
merian noget k211 ske i ydre Dage, 
men at der er mange Ting mulige 
ved ei Hof 'middags, ser man bedst 
deraf, al man lod denne Konge re-
gere I sno malier Rar. Læseren 
spørger 	 Ilvonnaar denne 
Konges Hjerne blev syg. 

Allerede t sin tidligste Ungdom 
var naii exeenirisk ng blev meget 
lel fornærmet, og hans Opdragelse 
forværrede denne Tilstand. Del er 
imidlertid vanskeligt at sige, hvor-
miar den egentlige Sindsyge beg 

Imelvig og hans Broder Otto sat 
Saner al Kong Masinnliam. Fade-
rcis opdrog Sønnerne paa en illeget 
strteng Mande. Prinserne itu alle 
knapl TOM sig, Mell •  Skralde altid 
læar. I Lommepenge dik de 1 klerk 
øm Ugen. Den yngre 01tO havde 
Ligl, at mono fik 10 Gylden for en 
Irisk Tund. og for al tjene Penge, 
vilde han lade trække eis al sine 
Fortænder ild. Da Prinserne blev 
skøre, modtog de ined stor .tilade 
den hemmelige Hjælp, som riemdes 
dens Ira alle Sidse, og de blev salon 
el Sylte for Smigrere. 

Pepl Ludvig  var 17 Rar, da Ris-
mark sart lnaiII kinsie Gang ved er 

livor lian :rad ved  tiideu 
al ham. Esisreark fik dulme Gang 
indstyk ah ni Prinsen vor meget be-
gavel, men al kalla Omgivelser ke-
dede barn. Han krotis hurtig: sit 
Cdraurpagneglaa, skind ions l'.11,Ify 

snm sad Lryerfirr luen. 'Merle betale'. 
Tjenerne, al Lle ikke  nuisse fylde 
des opfor d/te. 

„ .r IK Rar, skolde har 
t.i n1,1:ærte' for Al skiffere Mols 
tidm-kali, De delle hans Fæle, 
eg Ludvig blet ikke Slude:Il, mut 
Konge Mari blev sner) en sværme 
nak Ven Al den berømte Krimponis 
Wagner, 5(1111 hk 11t11  slørsile Ind 

over hare, Toti/mer vilde 
'mæng give Alkald paa }<Innen, 
lodl liklbygsseree I Mei:ellen bang 
den firrh0die Vridning til at 10110111 
Byuri. Ministrene blev  valgl  eller 
Wagners (Sliske. 

Ludvig hadede alk Kvinder. bal 
korl Tid var han Indøvet med Prin• 
sesse Sofie al Baierri- men Ittev 
snurl ked af hende, jordl him be-
gyndte al gabe i Theatre". "mar 
Stykkerne var aktor lange. 

Medens lians Soldaler var f Krig 
med Fran/mig, • ned Iran hjemme. 
klærli SC1411 rgc1121Setilr3Vd111g,  eg læste 
Crnrleers  JVI.11111(.4101,r,Bssier. Trods 
alt var han :1E11.1d1. al Folkei. Man 
troede han imede Sans frø Kanal 
og Videnskab, ng al bon elskede 
karenes Bjerge og Dale. Derfor 
huede man ogsaa ener bart Und, 
al der  var Skel ham Urer. 

Prinsregeni Imiterold hadede man 
son Ludvigs Fjende. inart Smede, 
at  han havde ønsket sin Nevis, Af-
soelkloe, for sele ar komme hi Mag. 
len. Dertrsr var deri karsk Tid a! 
hans Regering forhunden med store 
Vanskeligheder. Først 	de senere"' 
Rar iondSaa det bakker Folk,  at  
lian var en god Regeni ng da han 
191  I  fejrede sin lefl-nar ge Fordsels• 
dag, fejrede hele Banens med haeu. 
Han døde ifjar, og hans Søn Lud- 
vig fulgle ham sne. Prins re g e ri '- 

Den sindsyge Ludvig eiterfulgles 
SOM Knuge  af sin yngre Broder 
Oen, der legeledes er glieldbygdelig 
S ind syg 	Det belgiske Parlamens 
beskæftiger sig i denne Tid med 
cii  Tilignese til Forfatningen, hvor- 
eltjr der skal indbolts en Foran-
dring i Tronfølgen, naar den invhee 
Konge i el  Tidsrum al  10 Aar ved 
Sindsyge has været ude af  Stand 
til at udtilde sine Regeringspligier. 
Dersom Spurgsmaaler bliver bragt 
i Orden paa denne Mande, s-11 Prins-
regent Ludvig i en mer Fremtid 
blive Barerns Konge. 	5. M. 

cR  vslin 
Li gesom  den jyske Hest snes Ark-

ug elandelseare har opnanel cl ene• 
slasendeqey, er del lynske rade 
Kvæg blevet særlig eiteriraglel, ikke 
blot i andre Landsdele. anen ogsaa 
i Udlandet. og blandt de fynske 
Kvægslarrinier er der atter ingen, 
der i Alder og Forædling 'gør 
fingestanunen• Rangen siriclig. 

Ommiring Rane 18411 drev Ang-
lere eg Holstenere Kvæg gennem 
Fyn, for at nIssylle del paa sjælland-
sk: Markeder, P.8.S Wien fra Ro-
vems lil lmes5 tilrid gjordes regel-
mæssige °pludr] ined Ovemaining 
i Ryslinge. 	Iler lirendle del, al urt' 
af Karme hille  'Els  mørkerød Kvie-
kalv, dor blev lonerel lil Smed 1,sr, - 
Jacobsen som Tak ler god Farplej- 
iiiiig, 	heJlfdldt den semi  Ti l- 
læg. Denne Kalv voksede og blev 
Byens silgrole og nyes! berernte Ko. 

Den afdøde kongevalgte Lauds-
thiegsmand. Gdr. rir. Pasindssen, 
s.m. havde nogle bueKøer, 
der, elm deliTids hodriliger vare 
gode Malkere, tik i Midten al Fyr. 
terne en Tyrekolv 	paa  atirEl- , 

Illernir Ho lins. Smeden. Efter degne 
Tyr %Ilagde Chr. 	Kvtg~ 
der blev kalde den _Skue span • 
f./et blev en stor ng  dyb Ko 
foltriiilig Malker 	Delfisk 



Unge Spættede• blev ligeledes en 
fortrinlig Ko, endnu smukkere end 
.Moderen. Den bete. Moster hl ,Deri 
Stjernede., der var boere rød med 
en hvid Plet,  en saalialdt Stjerne I 
Panden, Og  fra ,Den 	mede-  ned- 
stammer pari enkelte Individer rear 
alle Chr. Rasmussens fire Sønners 
Køer. og Ryslingestammen hos Brdn. 
Chrislinnsen tæller dog over 150 
Husdyr. 

Kurtaxt. 
1 min Omtale af ,Østersøhadet 

Boreholre• i delle Blads finde,: Nr. 
er ovenslaaende Ord hyppig brugl, 
men da der er saa Ina af Bladets 
Læsere som egentlig ved, hvad del 
helyder og hvorfra det skriver sig, 
skal jeg i del følgende søge el  tre-
svale disse Sporgsmaal. 

Kurlaxl er en særlig Form for 
Skat, der paalignes samtlige Kur-
gæster og Turister overalt i og ved 
de tyske Østersøbade, og hvoraf de 
største og kedel beliggende er Svellie- 

ende, Heringsdorff, Seltiii, (knitren, 
Binz og Sasseitz. Denne Skat er 
hjemlet ved den preussiske Korn-
munelov af 14. Juli 1853. som vel 
i Førstningen, ligesom alle Skalter, 
vel vakle en Del Modstand, men 
som nu vinder Forslaaelse og Be-
rettigelse, som Grundlag for et ret-
færdigt Vederlag for de store Ofre 
Badestederne bringer, udelukkende 
til Fordel for deres Gæster. Ved et 
Besøg i Bum sigte jeg Oplysnin-
ger om dette og flere andre Forhold, 
Badevæsenet vedrørende, og disse 
var i Korthed følgende: 

Oprindelig er Badestederne grund-
lagt af de lokale Beboere, men da 
Udviklingen log Fart og voksede 
disse over Hoved" overtog Korn. 
manen selv Ledelsen, saa ledes soen 
del itu er Tilfældet overall, og Kur-
tasten er Midlet til successiv at fo-
retage alle de store Foranslallninger 
i Form isf asfallerede. StrandjiromeI 
rader, der i Binz er c. 1/4 Mil lang, 
og Kurhusel, (der eller en Brand nu 
er opbyggel med en Bekostning af 
I  IL, Mill. Mark), Vandværk og Varm-
badeanstalt, 3 Søbadeanstalter o. s. V. 
Kommunerne ejer nu selv alle de stør-
ste Badesteder langs Pommerns Kyst, 
og har fuldstændig udelukket det 

Private Initiativ og Konkurrence; der-
ved er der langt større Betingelser 
nor en rig Udvikling paa Grundlag 
af den fælles Interesse samtlige Be-
boere I Kommunen har i Badeste-
dets Blomstring. Selve Ledelsen 
forestaaes af en kommunal ansat 
liadedirekinr, som har den øverste 
administrative Myndighed i alle Ih-
deanliggender. Ligeledes hestem-
mer Kommunen Ku rlaxlen s Størrelse, 
som dengang var ansat maledes: 
For Ophold de 3 høste Drigo 50 Pf. 
Pr. Døgn; Ophold fra 3-14 Dage — 
5 Mrk., og for hele Sa isou en 10 Mrk. 
med Rabat for Familier. Delle blev 
opkrævet at særlige kommunale 
Bude paa vedkommende listet ell. 
Pensioaat, eller hos private, som 
havde betalende Gæster, og liver 
Gæst er forpligtet til ifølge oven-
nævnte Lov, al erlægge denne Ker-
tæk og km, om han forsager  al 
unddrage sig denne Afgift, blive 
retslig tiltalt. 

For Kurkorlel bar man Adgang 
overalt pas Badestedets Grund.. 

Den 686 Meter luge Anlægsbro, 
som ved Bina stikker rel NO ad i 
Huglen, Cr siden Nytaarsstormen 
1005, da den blev skyllet ned, ble-
ven opbygget el meget svære Fyrre-
pæle med Plankebelægning og ko-
stede 183,000 Mark. Del er den 
samme, som blev paasejlet djor, og 
hvorved der druknede en Mængde 
Mennesker. For at passere denne 
Bro, Cr der ved Indgangen posteret 
en Vagt, som passer, at de, iler 
passerer enten nul eller ud, erlæg-
ger 10 Pf. i Broafgift (Brackengeld), 
og paa denne Maadc indkommer  

c. 30,000 Mark aarlig, som anvendes 
til Amortisation. Forbedring. Bern-
nation og Vagthuld. 

Kurgæsternes Antal var det fore-
gaaende Aar 38.000 og Kurtaxten 
beløb sig til over 50,000 Mk. 

Hele  Prirwippel ved Kurtaxt og 
Bropenge er, at Konimunen nok 
gør ()dræget og drager Omsorg for 
alle gode Foreneialteinger til Hylle 
og Bekvemmelighed for Gæsterne, 
men — disse skal selv betale, kvad 
det koster. 

Eller dette Morister indforle  vi 
Kurtaxt her, 01C11 du det ikke var 
hjemlet ved Lov her I Landet, var 
det ikke via lidt hesværligl al bur 
Hotelværterne til til opkræve samme, 
Nogle vilde nødig ind paa del, fordi 
de Mente, al del fornærmede Ga-
sterne, og andre lod være, fordi ile 
sne deres personlige Fordel i  al 
«diode Opkrævningen, Inm son al 
kumte reklamere med, „al her kræ. 
ves kigge Kurtaxt• — allsaa Man-
gel gu Kollegintitet, rig denne sidste 
Form henyties desværre emlim al 
enkelte til Dato. 	Kortsyn, - - Det 
er dog Kurlasten, der hidindtil har 
lijellitet os over alle Skar. den kim 
heller ikke siges al være særlig høj. 
I de første 10 Aar 1 Kr. og siden 
1,80 pro persona løn Ophold rid 
over 3 Dage, Læger, Tjeneslefolk 
og Barn ere fri. 

Efter al dette er nedskrevet hører 
jeg, al Byrandels Formuld lier rejst 
delte Sporgsmaal paa ny 0111 IIIII-
forelgen al kommunal Kurtaxt her-
steds Samli,,ctigiggneuseride 
Kommuner. 	'd.gesaa sec jeg et 
kort Telegram om at ledenrigsnli-
nisteren stiller i Udsigt, al vi lindre 
kali faa Lov til al .fæægge Skat pari 
Turister' nor derved at bringeKorn-
munen paa Fode. 

Uden al komme nærmere ind paa 
delle Spørgsmaal i øjeblikket, da 
det vel vil blive Genstand for nær-
mere Forhandling og Overvejelse 

nidig.91,-BYraadnt 414.eMslelerabaded 
EldrriblIm-  saml andre stærkt inter-
esserede, skal jeg dog oplyse, al 
delle Forslag, som jeg engang stil-
lede, særlig tog Sigte paa al skaffe 
Havnen nogle Midler til al udføre 
de dengang omtalte Planer til For-
bedring al Indsejlingen og for der-
ved al skabe Mulighed tor, al ile 
sløre Turistdampere vedblev med 
al komme her 	ved al faa Rege- 
ringens Tilladelse til al opkræve 
Kurtaxl, og særlig en firntext for 
Turister, der passerede ind og ud 
over Hamten. 

Under de videre Forhandlinger 
desarigaaende fik vor daværende 
Folketilligsmarid, Capt. Maegenrel, 
den Opgave at forespørge hos 
Indenrigsministeren, hvorledes denne 
vilde stille sig med Hensyn til Op-
krævningen al Kuriaxl i  Alttnige-
Sandvig Kommune samt Olsker 
Sogn, hvortil denim svarede, at han 
ikke kunde Indse, al der var noget 
til Hinder herfor. Al forskellige 
Grunde kom Arbejdet herfor Imid- 
lertid til al start i Slumpe, og lin  m
dens er Forholdene blevue meget 
torandrede; men vi maa ikke desto 
erindre æterkende vor liti~CMIC 
Borgmesters gode Vilje til ad en 
eller anden Vej at søge vor sørge-
lige kommunale Misere forbedret. 

E. B. 

fpo rru k m. 

Ærede Hr, Redaktør 

Maa jeg bede orn Plads for nogle 
gode Rand i Anledning e( de mange 
andre gode Raad I jaar I disse Dage. 

Først er der Havnen. Ja, ilet er 
ja meget prisværdig) al Jeres Folke-
thingsnisend, turede deri nuværende 
og den forhenværende, i Tale og i 
Skrift slaar til Lyd for deri store 
Havn. Men — vil jeg spørge -
hvad skal 1 bruge den til} Har 
opdaget el nyt Produkt til Ind- ell, 
Udførsel, eller er det kun for Turist-
dampere I vil hive Havn? Jeg har  

den Mening, at med  ..2.4ite har 
sovet for længe Og maa jeg spørge 
— tør Byraader virkelig, neer de 
skal se hen til Frernirdcn, gaa med 
til at modtage en Gave al en hele 
Million. hvis deri anden halve Mil-
lion, del vil kaste. skat Ionernes og 
afdrages. Alt blev jo anderledes ns. 
da Banen korn til at gaa ovenom 
Byen, istedelint (som f. Eks. Nexø 
gjorde) at satte all ind paa at fim 
den ned til Havnen. liesk paa at 
Jeres Hanepenge vil kunne gaa 
ned til det halve (Stenindustrien er 
vel snar) en Saga, og Kullene tages 
over Roane — Byrandet gear jo i 
Spidsen), de er vel mindst 50(10 Kr. 
lavere end Gennemsnilet. og der 
skolde vel helst være 80ø0 til isle-
delfin 50110 Ira, !MIS LM Mure Ar-
bejde skakte forrentes. Nej lad den 
Fugl flyve og brug de Penge  I  har 
i Behold paa at lorhedre deri Ind-
sejling I har til Gavn kur den hjem 
lige Fart, 

Sari Cr  der den lysksindede Kur-
taxi I Jo, kan I ion I.nv til al las 
den, saa tag des; den vil vel nok 
hjælpe tinge!. men ellers synes jeg, 
at det næst er Ord I skal hjælpes 
med. 

Selv Aviser:, som altid er Jer sna 
beenagen, bebuder jo en Del gode 
Ilged — vel bare af Interesse for 
.fer? Eller er det for at komme fil 
al hutrede, al hvis Jespersen var 
bleven Jer Folkelhingsmand isledet 
for Maegaard tig Hauge, saa var 
meget blevet anderledes. Vindæg 
findes jo aller-egne, og give Spark 
kan jo mesna være morsomt. Nej 
se nu hellere ørn I kan  tan noget 
virkeligt tid af al denne Velvilje. 

Mit Rand er ett delle:  se al fas 
!Regering  og  Rigsdag Ill  al give 
Allinge-Sandvig  et nådigt Tilskud 
- bare 10 4411 -  af 	Eks.3å4.1110 
Kr., del er det halve af. huld I skal 
bruge urte eterel, og anvend sna 
delle Tilskud til Skole, Failigvæsen 
Og  Alderdoinsforsergelse ene., de 
Væsener, der tynger haardest, saa 
kan 1 sige,  al  I bliver virkelig hjul-
pet. Saar de 10 Aar ere gaaede, 
er ret meget blevet bedre, Gas- og 
Vandværk vil gire større Overskud, 
Inruden de sløre Afdrag, som vil 
blive præsterede; mulig 1 faar Sten-
industrien til at blornagepaany ved 
Told paa Granit ? osv. 

Ja og  hold sna godt Hus fortreslerl. 
171415(MT:ibfir (aIC11-.*1) udreder 

i Løbet af 10 Anr, bliver jo endda 
ikke sus 'meget, som det Tilskud, 
der forlanges nu af Staren paa een 
Gang til Havnen 

Paa fodmand Tak for Optagelsen. 
forgen 

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Læsere i rty og 

Pmt Land npringSksom Fan,  al enhver kno 
aa oplaget Artikkr rig Indlæg om Emner 
al almen Interre,se I .Nord-Bornholms 
Ihrehl.nr. 

Iretiagelsen .er kun, al detskrevne ar 
bakmen summellg Form-  og indenfor 
anelig Grænser, samt at liKe+Idere 	til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Sa. og Adresse. Ligeledes ~Mager 
Redaktionel. gerne Meddelelser om saa-
danne ling, ug l'orliold, som egner sig 
Ilehandling i Bladets Spalier. 

Dene gælder heade Byen og Landet, 
.011.  del er en  Schaqicc, at Redaklicccn 
skid ril iagringe gren strienges.ie Diskre-
tion med Illensyn til  sine 

• 

Allinge Skibsliste. 
Ind gasende :  

21. Skøn, „Norden" Brædder fra Ronneby 
25. Skan. ,Kristian" Stykgods • Kobenh 
27. Skor,. J 'nalret" ledig 	- narre 

Udgaaend e : 
Skor „Primen' Granit mil nanrIg 

29. Skon. 	toaber Gratin - Kiel 

Gudstjenester/ . 

Samdag den 2. November. 
Gudstjeneste i Allinge Kirke 

Ols Kirke Ri. 2. 
Paslni  Hoyni p. 

Bekendtgørelser 

Husk at 

Jacob Larsen, Allinge, 
personlig  besørger al Slags Bud-

bringetse saasom Pakker. Lotteri-

fornyelser. Regningskrav, Penge-

besorgelser med mere til eller Ira 

Rfinne hver Tirsdag  og  Fredag. 

En "2',C 

Enepige 
i 20-efne som kan hat Madlavning, 
kan faa en gød Plade. ril Isne Knobe. 

Bladets Konter anviser. 

Laurdaphne 

	

i 	r 	r., 
anbefales som en fortrinlig Decert-
og Sygevin. 2 Kr. Flasken 

	

1:j. 	mrsen. 
ved HaVrien. 

Bondagen den 2clen November 

4—) er Forretningerne aubne Ira 

Hl, 4  Eftermiddag. 

Chr. Olsen, Niessen, Jens Hansen. 

Wald, Jørgensen. Einar Thorbeh. 

Nordlandets  Band elshus, 

Alfred Kjøller, 
Fotograf, Allinge, 

anbefaler sig  li! de terede By-
og  Landboere.  

I. B. Larsen 
anhalaler 

Lonnnocknlye 
Rrudknivc 
liarbcrlanlve 
1.1anedeekee 
Brodcr.ak.c 
Paplreviker 
K illedebee* 
Vilaerbineider 
31•111,c111..c.ter 
Kinnkleor.t.1, 
Pneftm.rebor.tcr 
Kandcborwtcr 
11.cleko.itc 
lia 	1.1cr 

TS tan dgbe eem
roe 
 Neglet  

Røgtabere 
Sier/ Udvalg. — 11-1111.4e 

Ved Havnen. I. B. LARSEN, Allinge. 

Malerarbejde 
udrøres overall paa tiorilandet. 

Laurits Chritensen. 
Bandoler, 	 ellefon 4111 

Handelshuset 
anbefaler nym 

islandsk Lam 
gode Kogeærter sand 

i Vang 
onenkrri 

ekød, 
rk. Klipfisk. 

Et lille B 'Hard 
er meget billigl hl 5 go hos 

Elias Jensen. Havnegade, Allinge. 

gatulan D. 2. siestallo, ni. n aa  

IlugDume 
eni enes al ShrrIlwartia Veg, 

,irs-Clara %dal. 

_11-12niNen [hel følge fin ilifteir, 
:Nete en Sara gane. 

911tner torift.  

Zri 

	 "'• 

Spejl . 
Del storme og selukk ste Udvalg 

P  Toilette. og Rarherliejle, samt 
Klædebørster, Ilearhorlter,  Rude-
kfirmic. 11-1.rpyal tie ficalcs 

!t reheliumet 
Allinge, 	red 11.1M/1 

• 

Sandvig 
Manufaktur-I-landel 

1,r Ehersarer anbefalet n) Amerika!». 
Ulstere & Vinterfrakker 

ni Moro og 1olene 
Færdige Nederdele 

surrt  Cdcalg 

Satin- og  Flonelsbluser  
Borneudetyr 

ni; .mitet 1"..hiccrn, ,1.N1 

Forklæder  & Linned 
1,1  bilbge t'nur. 	• 

En Mængde Besruiniog!gai,k, 

Wilh, r, iYli1Se,. 
De ærede Lnnii boeres Or 

rnfirirk6Ornhed her?ledes til 

Hotel C ;g N TRAth,i, 
PI VO man slud servoreikt 

linedo Smørrebrød til moderakiii 
Priser.  

R ANDERSEN. ny  Vant 

Løbesedler, Programmer, Plakater 
Love ug  fivitteringer. Froplbreve„,_ 
lAnnvoluirer og  Brevpapir m. tvtj 

leveres til de billigste Priser (ral» 

Gornitzka's Boglrykkeri, Allinge.. 

kislnisk lmillektill 
(tlyrkegekoulr ill ru- og stemplet) er 
Inettikonnuel og s.-elges III billigste 
Dagspris. 

Allinge Kg1g4- 6 Pradukllorrffig. 

KUL. 
Prima Derbyschid 
kommer rinder Lolning I Dagen 
omkring den 29de r1s.,  og ere 
Sælger til billigale Pris. 

:Bestillinger modlager gerne 

fiifiqE  krål  og 

Gode  Spiseartoller 
ere III Salgs paa 	urnebjerg 
Rutsker. 

Læs! 
Hjemmet, Familiejournalen, Illustr. 
Dansk Familieblad,  lus  og Hjem, 
Revnen samt !fere forskellige Præ- 
inieleefter kan jaas. 	Bestillinger 
modtages og Bladene bringes fra 

M. Mortensens Blatlforrelaiag 

FiaCI1Cgad4 73, Allinge. 

Alling
tt
e 

Sadelmagerforretning, 
Udvalg, 	 Kur,. Ridt. 

&Ihneedvpiftke  llnudehniebund 
Jnglinnkcr. 	 licj.ein.• • 
.ker, Danne. å EEYErEElker.. 
Skelelrankcc,Tocul.frc,Chslice.  

Icoweriral5 K,  !.1.(akcr rod Slele. 
Gywgr.folc. Lcirci 

+gele  Stork U.Juic 
Gamle Møbler Ommoppe-C-11g 
teneet.  Brokbule aaaaa I smart Udtale 
visara med Fjedre som Elastik.  k  ark 
Swreber 	 lagt 
Aladra,Ser. Kølral 	. 

Till  51  H L. Ha.naeri. 	" 

ilneeriesnese !Malm.  Ms  ,,,,,, an 
bedte, 	 flenarliselee *at 
11,1% 

gatir- & .111ffitorfortrin. 
tese tem Ina tie vom tisoul, 

Haerl191eneslna lam Tranlame E, E. 

19alltelaser Ina lorleenisc Mier,  Rener 
agilesee, 	 itu 

ettreelilete 

Slagteheste 
samt triskadekernee Og anmodede 

Hoste og  Kreaturer kubes til 0a 

gens højeste Priser og  alhentei  • 

paa hele Nordlandet. 1 

M. Mikkelsen, Olsker,,,,  
Telefon, Allinge 16. , 



Til Skiftedagen 	Husk ceresNormaih.d 
anbefaler 

Magasin  au Puds Udsalg 
ved Kftior Thorbeh 

sit store Udvalg i Ulsters, Frakker, ~her 
fra 12 Kr.  

Kjolestoffer  i mange nye fine Farver 
Ira 1 Kr. 20 øre 'ntr.. 75 tate Alen. 

Sluseliv fra 2 Kr, ~enkle fra 3 Kr. 

Skindkraver, Korsetter, Handsker, Stromper, 
Lommelorklarter, Underskarler, Linned. Nor. 
ntalbenklinler, Underliv, Uldklokker, Uldtro pr 
1)it lign. til  5440111.1 lave Pilker. 

Forretningen forretningen  er 411111111 111141 SilinIng Ira Kl. 

Stort Udvalg i 
Buer,  Hatte, Kasketter, 

Seler. Sokker, Slips, Handsker, 
Lommetørklæder, Kravetøj, 

gravebeskyttere, 
leveres til billigste Priser fra  Ejnar Thorbok 

Magasin du Nord 
Vett & Wessels Udsalg. 

tS:14M4Z~S‘NiV2~-,?.."2.  
- C. Larsens Skotgsforretning, Allinge. 
Stort og righoldigt Udvalg af alt moderne Fodtøj til 

de mest mulig billige Priser. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Allinge Auktionsvareforretning E-- 
I  Løbet af Efteraaret realiseres mit Lager af færdigsyede nye og 
brugte Klædninger  for Damer. Herrer og Barn Id meget billige 
Priser. Trikotage, Uldgarn, Syartikler m. m. 	Porcelæn, Spejle, 
Malerier og Ure. — 	Alt  skat sælges. 	—  Benyt Lejligheden. 

Endvidere anbefales mit righoldige Udvalg el nye og brugte 
MØBLER,  saasom Stole, Borde. Sofaer, Chaiselonger, Bogskabe, 
Befarer m. m. m. 

Janus Jacobsen. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring. 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser.  

)rav eslhs llerreekperim & ileireskralen 
Største Udtalg i færdigsyede lierrekkeder, Hasle. Huer & Haskeiter. 
SOM  Fagmand kan  jeg garantere Dem Stoffets Kvalitet og Holdbarhed. 

Iraver, flipper. flinnschetter, Slips, Humbugs etc. 
Alle Nyheder 101 Vintersæsonen er nu hjemkommen. — Se Vinduerne. 

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

Chr. Westh, ri7.1.1112,5e. 

Stort Udvalg i 

Kaffe-, 
The- & 

Chokoladestel, 
Fixe Spisestel 

til 6 og I?. Personer. 

Allinge Kolonial-. & Produktforretning. 

fans kun 

M. S. Henriksens Bageri. 
Telefon Allinge 37. 

Vellsgrede Cement 

Mursten & Tagsten 
in. Jernbane out selv ile» 

Johan C. Koefoed. Allinge. 

Landbrugsmaskiner 
lig  Redskaber ir...  Itn, 

C. Koefued. 

El  12' tærnkevierk. brugt 
Hit god Mimi Pelrofeturt,Mnlor. 
Fil I;  I IK Randmotor, brugt. 
tan :1 HK 	110 	11,1, 

,11'1W1115 
Johan C. Koefoed, Allinge.  

Tørrede Æbler. 
Et Parti lerrede .Lbler endinerens 

III 30 Ore pr. halt 5110 
Tørrede  odberede  .1,:b1pr  111 40 

Ure pr hark Kilo 
Endvidere anbefales torrede 

Kirnebmr. 
Ilyldebter. 

Ahrikompr, 
Munken. 

11.n•rnr. 
Altid  lit billiste Pøs 

El Parti stenfri Blommer udsælges 
til 35 Ore pr 	kg. 

I. B. Larsen, 
ved Havnen. Allinge. 

Andr. Irisene 
fotografiske Atoller  red  Havets 

bringes 	F-111101111K 

Moderne Fotografier. 
Billeder indrammes. Tetf. d. 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri i Allinge 

tr altid forsynet med alle Slags 
stehler. Saudi enkelte snut hele 

Møblementer  leveres billigt .  

Joh. Hansens Malerforretn, 
— anbefales  - 

Nor-røgede, Allinge. Telefon 20. 

Glasskilte 
rend flad Guldskrift ng Brillanlbogsluver 

ineges billige 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl I Ankere saavel som skalle-
frit Flaskeøl Ira Hafnia Brygge- 
der, 	Tomme Ankere bedes 
rolurnerot hurtigst muligt. 

G.  SALMON. 

Gulvfernis 
bedste hnrItglorterole. 

)talerfarvere  terre og olierevne. 

tauldbreseee, Solvbreneer, 
terre og Bydende 

Malerpenaler, Tjærekoste, 

lielkeknere. altid til billigste 
Driver. 

3. 3. tarsen. 
Allinge, ved Havnen. 

Ztl 
CIM'« 2e trave Illoniitarieragrrr 

Nille øg parte IH nn trallen. 'entegns, 
løn Hel te abro1.1 Ilt 

Der bor tr :Dril ni helte limtun ,  Let,  
releer lorts i flort Rb.'a 	lirtlenligt 

end a•abrifin, 3irrator fflolfionntr, 
trinlvolen, £1141'Irarfer, 31r.nlrofInr, 

inur, on 5totyl, alt i Port UD, 
Data Ira D< tr<Dlle Moltke. Var,  bi' 
(trim< top< Daulrr Rialrbioraarnrr 
neo altm Daa tear i 1001111.4 IS•shrr 
ell ar anierk tuns, 111114,  dl 11.d 
Ileetain  I etnitnrarer. fearuni 
es, V4114, Vuer, defer «liner og (røn.: 
(fer, forter bleel din al 	 ti o 
6nnlnn e Strrelulnn el Vrfae. 

thilbgli"Illoolkeitetlitolkdkiilketemet 

forlang altid 

Otto kinsted 
OMA 

Plante Margarine 

Allinge Savværk 
anbefaler sig med akt ni Faget litnhr•i,- 

saasern 
Skæring, Kævning, Svejfning, Høv-
ling. Pløjning, Kobling,  Skæring at 
Brænde oq Tegspaan. 
Lager al Gerikter og Lister saml 
Tagspaan m. m. 
Affaldsbrænde sælges billigt .  

Chr. Lod, 

Nordre Mølle Allinge. 
bringes i velvillig Erindring 
med all til Faget henhørende 
Foderkager knuses og Sæd valses 

til Hestefoder. 
Ærbodigst 

Chr. Und. 

Allin,,;e k:le:ar- & Contektureforretning 
I Cigarer. Cigaretter å Teflakke 

Piber .,y; 	 Brevkort, Prospekt. 
i,,:;44 og Rammer. Terracolla å Majolika. Læder-varer, Galanteri ug 
Legetøj saml største 	dig; .1 K r. ! r k f u r r  0  An,  titarv  genegkt  Øg  
Chokolader. 

Chr. ,prsenson. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKELOVNE og  KOMFliffl.lt haves altid 

paa Lager til Fabrikens Priser Endvidere anbefaler vi vort 

Lager af Stald- og  Tagvinduer samt Pumper. Cement & 

Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

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

NB. El Parti BLOMMER udsælges til meget billig Pris. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

forind g !q Hd CoI3 Huede 
Den amerikanske livede er ia ir vokset og hostet under ual-
mindelige gunstige Vilkaar, derfor faar vi °pat' iaar en ganske 
ypperlig Kvalitet Mel, som ved Bagningen vil give bande smukt, 
velsmagende og holdbart Brød. Vi har flere Kvaliteter i hvide 
Lærredssække a 25 50 -100 Pd. 	Priserne a 1110 Pd. ere 
9,00, 10,51), 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 Allinge. 

Cykler, b. 
 Jeg endnu har el meget smit Lager 

af Cykler, søn skal sælges i Eiteraarel, 
vil De høs mig kunne købe Deml  ee 
Cykle lit en Pris, som er tao billig i 

Forhold til Kvaliteten. al  De intet Sted kan kalke billigere. Nogle nye, 
men lidt brugte  Cykler  sælges hl ydersl lave Priser.  Gamle Cykler 
fil 15. r2ri, 	 35 Kr. 

C. Mortensen. 

Vort lAer er lej syltel Madj'a'.'nsk Hvedeklid. 

Coldings Foderblanding Nr. 1 samt alle Sorter Foder-
kager og anbefales ærede Forbrugere. 

dViiinge eMolonial- jiroduktforretnif,g. 

lansens $fmtiijsforretnin, Sandoil 
anbefaler stort Udvalg i Herre-, Dame- & Børnefodtøj, 

A. M. LindbQrg 
— S. Soransras ER:r1;'.-.., - 

anbefaler 

Lommeure, Stueure, Vækkeure 
Briller, Læseglas, »klæder 

Termometre 

Fait- & Brudegauer. 
— Telefon N'r. I - 

Brugte Ure tages i Bytte. 
Alle Reparationer udlorts omhylgAigl 

og billigt. 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

Ininges i vvivillig F.findring. 

S. Bang. 

Allinge Af holdshotel 
anbefales By- og Landboere. 

Pensionærer modtages 
til billigste Priser. 

V. Nielsen. 

„Haltelyst Alluiger 
Fruglerrerr, sunde, kral-

ildsogle Struer. 1600 An-

ser e aalmindelio kraftig Urfrik-
?ion.  Frugt/sake,  SirinOrke,  Alk- 
1ra.:er, Hegn- og ~ankr ~net 
»'rul alt til Enrennlreg Immhervada. 

M. Kr, Kofod. 



Allinge 

Til Damerne. 
do Efterciars 	inierocirerne  er  hjernhoinne, bo 

uDC all(igge crorpetnitLsien et Jieseg, og se, head oi tilbyde 

Sorte Frakker med Faer 
til hektars Brag Ira 24 Kr. 

Kulørte Ulsters  fra 14 hr. 

Kjole- og Bluselivsstolter 
I ~uge elegante Nyheder, 

Særlig fremhæves en anstak helulden Vare 
I mederne Farver lit 25 Ore, 

Fine Csoehlmir og Satin I Kr. 
En .oveer more helulden Crep 65 Ore 
Ca. 2 Al-  bred  sort Alpueera I lir. 

bred Men liJoteklarde 30 Ore. 
Al.  brede  Stoffer,  passende tit Nederdele, 

Centimer etæt int 125 Ore. 
bias 	Dente.Sergen 2 kr. 

Nederdele 
i elegante Faconer Ira 3 K r. 

Ca. 20 Stk. Nederdele frit forr. Smilets 
til belydelig nedsalte Priser, 

Skindvarer. 
SkindkraVer og Muffer 

:sawi i $;or.kr 	 finere SkindmIrler. 

Moireskerter  fra '2 Kr. 40  øre. 
Yaskeakerter  Ih  150 øre. 

Kulørte & hvide Kakkenforkheder 
al prima dansk (Word i mange nye Faconer 

og Priser fra 1 Kr. 

Hvide og kulørte Pynteforklieder,. 

Flojlsluelter,  (Eloslik-) fra 45 øre. 
Lakliielter fra 20 Ore. 

Skindhandsker  [ned Gitrene I Kr. 9501. 
'Strikkede Vanter fra 35 Øre. 

PairaplyCl* fra 1 Kr.  25 øre, 

Korsetter  4  stort Udvalg. 

Færdigt Linned 
af gode udenskede Stoffer ag I smuk 

Forarbejdning- 

Blondek raver, BaltAriisil. 

Alle Slags Besætningsartikler 
Ilol 

Uld og strikkede Klude tages i Hytte til højeste Pris. 

Dan« og indrim? Fahriket 	 Kilede,  A 1/7,1 let  ti 
2 Kr. pr. nite. 	Stoffer til Overtid og  Sarnedray...-. 

HVIDE VARER 

KLÆDE-VARER /.1  

OVtrOJ. 
(Maire og Kniber i 	Flod. Plysch teg Antage% solidt tot. 

arbejdede part MESSI,NS egne Systuer i København eller nyeste Model• 
ler, irtilforskrnne fra F'aKog Flerlin. VI føre ligeledes' el belydeligt 
Udvalg i  liornocnotdktlon. Prisrite CM I Forhold irl Varernes Ks.a.. 
litei yderst lave. 

Nymederne akne ItatnekJeler I Uld og Bomuld. Vort Ild• 
talgi Illanelit. er  Sild slørt al enhver Smag mele kunne tillredistille,i, 
Dante4korter i Silke, Klæde, Moire og Bomuld fra I Kr. 42 Fire. 

Farkiteder III I lesholiliting og  Pynt  fra '23 (dm 

Sengeudstyr. 
Tresenge, snkdl  lorarbejdrile, Jirramenge, 	mol Spiral 

morseer, Bolster, N91114111, Dunherred, Fjer & Ikon i vel. 
rensede Varer, fri for Kalk og Sand, IlvIde Seagetapper af cad 
Fabrikat; belgiske, sehleaiske og  danske Lagetikerreder .11 Ilny og 
Bleer, doldaelthredc Iliaaultbdierreder iR »omhu., danske ~ns 
ulds/ jer, Dokket Jer, Dage fra 90  Øre. 

Gulv-, Bord- og Divantæpper 

Telefon 100.  Chr. Olsen, Allinge. 
- Nye Rosiner, nye Byggryn. 

Kraftige Krydderier 
anbefales nu til Slagtetiden. • 	Vi sælger kun de allerbedste 
Kvaliteter og  til de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Elogryffiri. 

Messens Ene-Udsalg 
KJOLETOJER 

Skal De ha,‘" r' Pat Tretskothavler 
na r,11-..r!vr.oreel. 	kat' ingen, /ør 
De har !ugl Poseror j 

L. Larsens 
Treeskoforretning, 

ALLINGE. 
Selv mon Læderet er steget meget 
Ns, sælger jeg alle Slags Tree. 

akostøvler. Pelsstøvler & Gerne-
støvler til meget rimelige Priser. 

Lammeskindsforede Metres og 
Dametriesko, franske Træsko-Kapsko 
iridsugte gøde Varer. Teljtko, Mor. 
gensko, Herre- og Demetefler 
lite-Isellige Farver i 

NB, En Del Træsko rig Tnjskn 
udsælges billigt. 

Anton Sonnes 

Ligkiste-Magasin 
Nørregade, Allinge. 

nnheleler  LIgkinter  i alle Shirrelser, 
i  :snavet egeirkarnidede som sarenalede 
e..anlidt  og smuk,: forarbeidede til meget 

moderate Priser, 11.11grni  tyvene, 

P. A. Juuls Smedeforretning 
ALLINGE  - 

anbefales tic- og lendeocee- 

En lille brugt Arbeidstjedervogn 
saml en Plov er til Salgs. 

Konvolutter. Meddelelser, Reg-
ninger, Løbesedler. Takkekort og 

Uisilkort leveres hurtigt og billigt. 

Gornitzka's Bogtrykkeri. Allinge. 

Høiers Hotel 
Restauration .5 Theaterltufd, 

Som bekendt, godt Madsted. 

Lokaler for Selskaber og Møder. 

A. J.  Larsens 

Karetmager & Snedkerforr, 
anbefaler sig med air til Faget beithorend: 

samt Drejerarbejde. 
Lwrledes udfures alk SIa Teduc: 

nrhejder, alt tid rimelige Priser.  

Absolut sund og tor 

Laplata Majs 
ventes med Skib de første Dage 
i næste Uge. Prisen  sete længe 
der losses bliver 545 øre pr. 
loo Pd. (5o kg.) Netto Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima finmalet 

Hvede- Byg- 
Rugskraa 

i Blanding. 
(l/,-Del af hver Kornsort)  sæl-
ges pr. Kontant a 6 Kr. 25 øre 
pr. duo Pd.  (So kg.) 

Dansk Hvedeklid - Dansk 
Hvedestrøms]  sælges til la-
veste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholmsk Avl af 

Hvede og Byg 
gode sunde- Varer sælges mod 
kontant Betaling. 

'Ved Køb af mindst 1000 Pd. 
pas 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 

Nordlandets Handelshus. 

Grookidel 
(ved Jacob Larsen) 

anbefales ærede Forbrugere.  

Seddel. 
Olga var IntramendefraSkokn i Gaar, 

da hun havde Feber med Højagtelse 
,Maren Sneravn. 

Gravøl .  
Iler lk sm,g1 den Kage FruS'rend• 

sen? Liget  har selv hav d,n ,  

Til Erindring. 
I"» n Resmulitni blet forklen en al 

la-sierne opvarlet med en 1.1Addr2 .efg inl 
Kelner.  sale han. etter M han  tom 

give- havde lorsingl at  ottereer- Sir-F.1w 
al Søllen. denne  Bor 	sal haser torn 
en Planke Sker mig en spids lindt e 

En spids Kniv' spurgle Kelneren 
Ja. jeg tide gerne ridse Nas  n 

ind  den  til ErIndriel 

Den nygifte Frue. 
Fruen- _Vil tie koge Makaroni ril Mid-

dee I Dag" 
Pigen . ,„je, hvnr meget skal jeg kube'.  
Fruen• Ja. kel, en fire, fem Meter 

Han kedede sig. 
En Herre sen en fine  part sin Vej nl 

Kulturel en Mand  med en Platin om  Ile]. 
sen, part hvilken der sind _En failig Mind 
Niatul heder  nm 	lille Gatre 	Ildmen 
,Irea,deBehwerefter  øllid 	Skærv i den Hin- 

Men en Dag blev han opmærksom paa, 
al det ikke ser den samme Mand.  og 
spurgte da Om, [Isyr den anden var 

„jo„ ser De Herre. han kedede Sig  e% 
barn el lak (*hak ind her ind Si• 

den af i  Blocrolleo". svarede Stedloritte. 
deres. 

Herren 1111  Tjenercnl  Hvor kunde Os, 
°ildesete* Dered er rokke min  Detier Ind 

(eg ikke  udtrykkelig sag, Dem, at 
lee, i ngen vilde ntoihage I Dag ? 

Timeren (slainnielideT lo 	men Mg 
Smilte . Hermes 	 lmm skyl, 
der vi Jo ingenting 

Frøken Elses Seneste  er  pat &eng. 
Ilan bliver  ierstig og heder om et Glas 
Vand Frøken Else sender sin lille Bro-
der Feter Ind pna hendes Værelse lom al 
herut det lorlangle. Peter kommer el Ofe• 
blik eller lilbage med el Vandglas i Haan-
den og siger  en lindskyldende Tune: 

..Der var  ikke andre Glas  end delte 
her, som Else Seler ni' kigge-alge Tær' 
der i ni., Hanen" 

Tableau I  

Noel, I n•rIrmie 
TIrlIfin• 

!riar in 
Alpneea 

Vi fore sedblisende en Case-hm:n
'  der gennem en lang Aarreekke her 

været stærk og ægle- 

DOWla.s. 

Hen fores vort bekendte Mærke 
.DIrolleurtr, ramthreadel rIri Inc rip. 
urnord i alle Numre.  

Hvide Schirlings, Imperial. I. 

Flos-Pique, s 

Toget afgaar. 
Søgnedage. 

Italemernhan—Renine. 

Fra Hammershus 3se 71s  
Allinge 	7„ 10, 4o, No 
Tein 	 7,, 10,, 4,, 8,s 
Helligdommen 7,s  ifi„ ore  g,, 
Klemensker 	irs  Il, 	S, 
Nyker 	8,, 11, 5„.,  9. 

Til Rønne 	SYl Il li  

Rønne  -  Ilnudeneenhan 

Fra Rønne 	7m  10, 3ao SIS 
Nyker 	7in 10, 3sn 
Klemensker 	7,, II„  3e, 81x  
Helligdommen 8,, 11,, 4,0 00 
Tein 	 83., 111, 4, 9, 
Allinge 	So 12., 5m  9» 

Til Hammershus 8, 12,, 50,  Qu 

Sen-  og  Helligdage. 

Ilarnereed1111.—lynne  

Fra Hammershus 8. II«,  5. 80 
Allinge 	81" lim 551  841 

Tein 	 Sea 	5117 

Helligdommen 9. Ilm 8,,,  90 
Klemensker 	9,,  ulv 
Nyker 	g. 120, 621' 94, 

Til  Rønne 	LO"' 

Itnnar —PlInnmeernhan 

Frit Rønne 	7'' 104,  I. 815 
Nyker 	 W.,  I. 8,4 
Klemensker 	7' Il"  I" 5S1 
Helligdommen 815 110 2e, 9" 
Tel., 	 851 Ile,  2. 95  
Allinge 	8" 124,  2.  9." 

Til Hammershus 844 12ne 2. 9" 

Einlvidere standser Toget ved Hune 
lerlak Splifsgaard, ~Isy isg Blykobbe., 
lorsaavidt ~er Trafik derfra enerdenir 

S,rgen. Fanlo. 
lir lat..,  kilageaal 

l'hethic 

i smagladde moderate Farser et  
Monstre. 

Kjelefloneller  -sløre mtr. - 

Bonauldsherred 
alp,rt, "ditto,  kanniks:e (sable-

ter ha :341  Ilre  rugt  

Medicin, Ihnoety, 

ribet Medium. 

Skal man have en ny Frakke eller 
Iflzdeing, gaar man ben til A I  f r. 

Bendisens Skræderforrelaing.  

hver der er Lager af alle Slags Kids-

varer 1  stort Udvalg og I gade, me-
derne Kvaliteter. som forarbejdes efter 

nyeste Snit med Garanti for ged Pas-
ning. Ligeledes leveres DameoverW 

Spadseredragter elegant eg mederne 
til !neget billige Priser, 

Guivrnaatter, 
El Parti Oulvinaatler udsætgrs •" 

denne Tid til exlia billige Priser... 

for 
	Reelle kolt119 

købt,  . ror :13 ar, 

1.13. Ladele1).4.4 

Ugens Humør. 

Fysik. 
114nd hInrr r, `nile Joe, 

reæraer det 1.4J r  ler ttdr? 
kosten 
Cl?. Guld,  
Stimlet 

"UNGE  Nordlandets Handelsh US. ALLINGE 


