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fra Hjemmel for lamaen,  eller k 
tere Tid, kan ikke tetones kroli 
nok. leet er den sikreste Mais 
al lære dem al elske Hjemturene polt 
Iler klages over, al Børnene kelim?, 
og vibe vil ud. Send dem ud, in- 1 
den ile begynder at længes, salt 
bliver det hjem de længes Istedet 
for. Der klages over, al de ikk 
kriger Forældrenes Read og ik 
Irer paa Foreddrenes Eilaringer. 
Del er Iddi ar disse Raad og P 
faringer 'vinges paa dein. 

Kun de rettænkende og viljesvie 
eller alllor haardt underkuede føl 
paaanngne Rand, Kim de, der 
vele ',fuld Frihed, kun se um' 
pen de Erfaringer, der stille:a 

Fors n. 

al følge Forældrenes Raad end 
iler de henviste nl at stede  pus 
res egel Omdømme. 

br. 

Den flygtede Slave. 
••_ 

_Den rige Bey, 	bues. Hin. 
lille  Slave var tryg 	,t. Han 
gik derfor selv ad int oh 5  e eger 
Irans, og land' barn endelig 	en 
Nak, 	— saaledes hed 
ven — gemytk som  010 intet e41' 
skel, sad i de stlaalne Festkkeild" 
og røg og drak Kaffe.- Muh Burhun 
tog ham straks i Kraven for at føre 
ham med hjem; men Hvor forbløf, 
fel blev han ikke, da Slaven, der 
var slærkere end  ham selv, greb 
ham, sin Herre i Struben og raarge: 
„Du. Søn af en Hund, mr bar jeg 
dig endelig! Du er jo min Skive, 
Aii, der har stjantel alt. head jeg 
ejer, og er flygtet hun Dåd, dig. 
nu og følg med mig hjem'. 

Mali havde alle sine Kræfter be-
hov for al slide sig løs. En Mæng- 
de Mennesker, der var kommen lit 
i en Fart, førte Jern begge ind tor 
Kadien, lur at denne skulde afgere, 
hvem der  var Herren og hvem der 
var Slaven. 

Kadien, en gammel >land med 
et sølvhvidt Skæg, grundede lidt, 1 
derpaa hviskede han nogle Ord i 
Ørel paa sin Skarpretter og befalede 
derefter højlydt: .1, der klager, 'ale' I 
paa Knæ der ved loren og bøj jeres 
Hove& frem mod mig'. 

De gjorde det begge. Ingen vid-
ste dog, hvad der vilde ske, og irer 
herskede en dyb Tavelied. 

Saa taable Kadien pludselig: 
.Skarpretter, hug mig saa Hove-

det af Slaven'. - 
Som et Lyn to'r det lange Sværd 

ud af Skeden og hævedes i Lul- 
len; — men endnu hurtigere rejste 
Ali sig op; medens Muli Babur ro-
ligt blev r sin Stilling. 
Da forstod alle Kddiens Visdom, og 
raider stormende Bifald Mer Slaven, 
der 1..Angsren for sit Flovede havde 
lorreadt sig selv, lønl bart for al  las 
stil velfortjente Skaf. 
Men Kadien lo i sit sølvhvide Skæg,. 
nikkede el venligl Farvel til Mulr 
Babur og frydede sig over sin egen 
Kløgt 

„Nord-Bornholms Ugeblad” 
hykle"  i d Mal rJ p,inds1 /0011 Frempr. 
■72' .16,3Mdt, granrur Pi.strarmwf i 
Sand,'/g, Olsker, Ralsker, Ra ag -KarnensInr. 

„Nord-llorabolms Ugeblad" 
kur  ,fro 	 i alarrke Herred, 
havn bese i re/rur farm .ener sig dr, 
int bnis1 tit Areriering: 

„IVord-Bornholms Ugeblad" 
oplager  gerne RainvIlgreefser eahree 
saaa Ken  .urtg,  lOrrangsnayitehlsee 
EP, 

 
 dier d f If ydager. .4nktInItrr 

„NordBorahalms Ugeblad' 
..dgnor Mer Pral% kan beslå-ars purt nar 
ARIA-mrhum 550,1 paa lg■rdr.r, ».71, 
kasHr.40.  Ore KWIVPdri, 

Edvard den Ide, 
fEn Skitse.) 

n. 	Caolviaug Vikioria al  England N3c11.5. 

.lamear 1812 en Son, som 60 Aar 
senere blev kronet tit Koege og 
Kejser i aVestminster. Den fromme. 

' Friedrich Wilhelm d IV. al Preus-
sen stod Fadder eg forærede. Prin. 

Dairnsgave et pragifidill 
hvo 	her.% ar  .K,,auls e Mal er Pe • 
ter-CorKelialta havde -Malet nogle re-
ligiøse Scener. Skjoldet blev hængt 
over Drengens Vugge, roen Synet af 
det gjorde ham imidlertid ikke saa 
flom. Denne Prins af Wales blev 
en ægte .Koburger". — Victorias 
smukke Prinsgemal var niere Lærer 
end Fader. 11211 rar" Salmen enfor 
kedelig og korrekt...han besad allfor 
lidt af den ganimel-epgelske Lystig-
hed. Ali gik i Prinsens Forældres 
Hus so... titier ell Snor; punktlig 
kyssede man hinanden.. punktlig 
hiet Reguringssageme afgjort og 
punkpig som Foraaret korn Storken 
til Buckiegham 'Paladset. — Til en 
saadan spidsborgerlig velanstændig 
Livsvandel havde Victorias Ældste 
ingen Lyst. Han vilde hellere smage 
cn .Kronpriiis søde Glæder. og være 
første Mand i Modens Rige, Hall 
elskede Rouletten, Kortspil og god 
Champagne. 

I mange Aar varede hans storm-
fulde Liv, hvis Skueplads for det 
..restt Parireller Monte Carlo var. 
Der var Prinsen af Wales, som hvert 
Barn kendte, i sit Element. Victo-
ria hold! Sønnen fjærlit fra alle Re-
geringssager. Desuden var den spar-
sommelige Moder ikke altfor rund-
aandet overfor Tronarvinger', saa al 

han ofte var i Pengeforlegenhed. 
Mange Historier, seede og usande, 
bfev  Malt om liani, enete derover 
ærgrede han sig Ikke saa meget, 
som naar Spotterne sagde, at han 
var  „anede in Germany. 

Omgangen med Forretningsmænd 
lærte Kronprinsen at gere gode For- 
retninger. 	Hall blev en dygtig 
Konge. I hans Regerlegsad bjev 

'Boerne besejrede. Delle var det 
mest værdifulde Resultat; 'del for 
værste Brittedplk havde haft siden 
Indiens Erobring, (til hard arbejdede 
for sit land snus en Glosserer for 
sit Firma. Han stræbte eller og 
opi,),d, Forbindelser, som han 
kunde vente Gevinst af, og benyt-
lede sig af sine Konkurrenters Svag- 

heder. Gader Eduard var Bilaireeli 
;did god 	' 

For ilden Sydafrika sikrede han sig 
Ægypten. Med Portugal afsbillesle 
han en gunstig Konvention. I Asien 
slid han i Forbund med Japan, 
den elsende,.Stormagt. Rusland
var snekkel 'kel for vit Menneskearder 
ved Nederlagene i dee japanske 
Krig. Tyskland havde han isoleret, 
og vundet Frankrig som Forbunds-
fælle Med sattune Talent snor Mo-
deren havde har] si-mødet sine Triade 
over hele Europa. Saaden, eller det 
fineste Industrisystem. lavede lian 
sine Forretninger_ 

Eduard havde for han blev Konge 
level temmelig uroligl, enen i Paris, 
Nele-Valk, IMIldalt og Morale Carla 
læl mange Ting, som en mere kor-
rekt Prins aldrig jaar at se. lime 
skabte  en ny Monark!). pe : en Konge, 
som besøger virre Kunnet, og fra 
hed Rejse medbringer en god af-
skilte! Forrelniog, havde man ikke 
kendt Indtil 1902. 
• Kronen satte ban kun paa sit Ho- 

1 	 der var 	norlvere 
digh._klatt. orn~,, ni~pues 
sker al alle-  RMigklasser, treA.Nale 
Verden med en velhavende Gelere- 
mans øjne og 	ndt sig hurtig Ul- 
met. overall. Han kunde sære 'naje. 
stivirsk SØM en gammel spansk 
Korige og gas paa .1./audi• Sara 
deri handle Pariser. Sit Laud el• 
skede han hop og forstod altid al 
Merlage dets Fordele, Dritlerne boldt 
af hamr  nom  lian var. Ved Derby- 
ng 	star hen altid deri 
fm  ste. ng besidde ligeledes Saiso• 

Mode. Ma/I kunde kalde horn 

dell  populæreste Mand i det Mali-
ske Verdeferige. I Beekinigham-Pa• 
ladsel, hvor lian var fodl, døde halt 
efter fan Timyrs svage Smerter. -
Man kan antage ham for al have 
været den lykkeligste Konge," delt 
emderne Verslens Historie opviser. 

(Etir riryk  frabede.) 
S. M. 

Men nye Landevej 

der 'nu er ulme( for Færdslen, er 
en ny Forbindelse mellem Byerne 
Allinge og Hasle seml Beboerne i 
den nordlige Del af Olsker og Rut. 
sker, for hvem den har load en 
stor Belyiluing. 

Bliver Landevejen host bekendt 
indlem TurIslerne, vil deri blive 
stærk( beeyllet, de deri pari flere 
Steder har nye og meget smukke 
Udsigtspunkter, t. Eks. i Nærheden 
af Skovl,. hvorfor man ser Østky-
sten af Bornholm samt Christiansø, 
mod Non! Hammershus Rubler og 
Kysteir al Sværrig omkring ved-Skil-
linge;  dut ~nar' gentager sig ved 
Bone, kendte murt ser ned paa de 
højtliggende Hammershus Ruiner ; 
desuden bar man ved Brogaant Ud-
sigt over Fjeldlandskabet, der om-
giver det nyorbyggede Blanhaar. -
Fra Pensionatet Skovko hal inali 
kue '2 Mrrtutters Gang til Ravireda. 
len, der med sin slærld lorrevne 
Klippeformation og  dybe Kløfter,  

savn del sinus lykke Lynglente, 
byder sin More Skønhedsrigdom for 
den ringe Ulejlighed ved Besøger. 

Tag den 1 Øjesyn ! 
K. K. 

• 

'Jydsk° Uldhandlere. 
-  :— 

Reskriptet  af H. Februar 1711 
hjemler kun hulvaanerne i Hamme. 
11111, 1/flimre. Bølling og Lyagaard 

Herredo. Ret id al omrøre Uldvarer 
til Farhandllg, og „det er ved Hele* 
olerelsdoin at 2e, Maris 1897 og 
landsover- saml I-tuf-og SEalsrellens 
Dorn al 10. Seplereher 1909 konsta. 
leret, al lielteir til at metan.,  de her 
omtalte Uldvener Id Ferhandling kun 
tilkbromer : 
I. Personer, der forhandler de  

i disse Herreder lorarbeAede uldne  
og finnede Uarer. 

2. Persener.'der er Induaanere 
i  otionmunle  Herreder. og paa 
det Tidspunkt, Forhandlingen sker. 
bar fast Tilholdssted og Bopæl i 
disse Herreder. 
-.For nogle Dage siden var jeg 
paa Fartirliehesrea I - Allinge, og  der 

ell  -Indhandler ind'og' 
sine Varer, blandt andel 2 Herre-
uldtrøjer, som ban vildege hor s )  
den billige Pris af 4 Kr. 50 re — 
der var imidlerrid ingen  I  @belys', 
men Jyden blev ved -- etter 10 Mi• 
mods Forløb var Prisen nede paa 
3 Kr. No blev min Svage] 'imidler-
tid vred og melde, al det var urig-
tig straks at lorlange alf %„ mere did 
Iran nu vilde sælge Varea lor. mel 
I ildhandleren hanalle nu ell lalle 
I historie oin, ilt ban skulde rejse 
hjem, ng dermed bestemt skulde 
al med sine Varer, og sari kobra,  
jee Timere, ita jeg ved Aftenstid 
skulde lejem med Trige', gik jeg lerbi 
Alinige Posllius og hvem ser jeg 
Iler, eau bekendte Uldhandler sain. 
111(11 med et Par andre Kollegaer 
komme slæbende med vældige Pak-
ker, vel al det saakaldle hjemme-
lavede Fabriksarbejde. — Sim me-
get er nu viol, naar jeg skal have 
Udhaj mage Gang, køber jeg lios 
tie Handlende. — Hvis andre vil 
løbe Risicoca hos de omløbende 
Jyder, saa husk paa, al jeg hk mine 
33% billigere end den oprindelige 
Pris og sikkert har det været dyrt 
nok endda. 	 W. A. 

• 

En line Historie 
om, hvad et-,Huleben-  kan blive til 

• . 
Ent slank stille Septembettlag hor 

c, 60 Aer siden drog et Par Mag-
lede Borgere ef. deri liden By Allinge 
ad for nt -"række Fisk', har al sikre 
ned til Vinterbrug,  b.0111  Folk den-
gang plejede, uansel om de var 
Fiskere eller ej. 

Deres lo sinaa "Hortg", Alfred og 
Viggo havde ugeav, som en særlig 
Beguirsligelse, bulet Lov Ill al følge 
med ind „an fisks'. 

De salte Kursen til _Masse Knajl" 
— en Grund med c. 10 Fyn. Vand 
c. als  Mil Ira Land rund Gristianse, 
hvor Fisken plejede at lide godt 

De var netop. vel kommen Mej 
merl Arbejder. da Viggo pludselig 
„vrælede" au sa. -ritur lavle jfi  mit 
Haleben, ja korn re rm siutida ter', 
aa saa  storled i Sjojira Han var  

„vraeleferruer" Igen de de netdue 
ved Hjemkomsleti fodajle „od Vig• 
go lijk hird nåd for lienj tavle Ha. 
• lebenet.. 

I dette Ben. som er del nederste 
Stykke al Skanken paa et .Pakrap 
tura Ira Knæet ned til Kloven c. IF 
langt, og som er næsten helt 
glat Indadtil, blev der boret el Ilvi 
i hver Ende •Iii Sem. og saaledes 
salte fast i Lønningen paa Baader', 
helst imellem .Taajlana", for at Sno-
ren knude glide lettere, og det var 
ofte °munden med et 2' bredt 
Skind for al lorhindre Vandel, der 
lelger med Snoren neer man haler 
ind, P 	 op og gennetif• 
bimle Fiskerevs Til. Deraf Navnet. 
I el seadant Ben kunde der i Ti-
dens Løb slides dybe Render al 
Snoren. 

Mel Tider« garn og vi gear 
med. 

Den samme Dreng, soen dengang 
table nal -Haleben" 	nu snar  
gammel, og har virket dygtigt 
godt udenfor sin Føde@ M. a. soul 
Medarbejder ved Udgivelsen af eit 

Ilittatals..Grateg 
blev beæret med Vide~illesSel-
skabs Guldmedalje og har saaledes 
gjort sin Fødeby Ære. 

Han kom forleden Dag op i et 
Museum og kat der en af vore 
Lærde, der bl. a. visre ham et sah-
dan! „Haleben, - men kalder det 
en Skøjtel og vedkommende 1%- 
5,31.115111am' vilde ikke vige fra sin 

med mindre, der skalte-
des (murel saatrani til herovre Ira, 

Dette Ølske er nu imødekom-. 
ørel, idet har, i disse Dage har 1nm:f-
riuge! hele 2 a:rær:mimer, et Ira hans 
Baredortiskantinerat P. W. og gt 
fra P. H. i Sandvig. Det første var 
ovenikobet fuldstændig i alle Man-
der nemlig med Jernene til at fæste 
Bertel med i Lønningen, Skindlap 
orkog dybe Render i Bener. Det 
Iran hin Dag tabte paa .Masse 
Knejl', vilde han jo gerne hall, 111C11 
— muligt det et' delte, der senere 
er skyllet i Land, fundet og sendt 
til Mesmer, hvor de lærde eller 
niegen Granskning fandt ud, al del 
sikkert meldte betegnes som — en 
Skøjte fra Hedenold. 

L C. 

Met er en Overtro 
al Forældre ære de bedste Opdra-
gere for deres Børn, Næst eller 
Bornerie selv, er nemmede Menne• 
sker og uvante Omgivelser, der 
Iremtvinger Barnets Selvbevarelises-
Inslinkt, de bedste Opdragere. 

Delte gælder i endnu linjere Grad 
den voksne Ungdom. I de kern. 
mede Omgivelser foler de tørst ret 
deres Sorninenhisr med Hjemmet. 
Moderens Read ng  Faderens For-
merlinger bliver først da fuldt ud 
levende og forslaacde og saa ved 
Hjælp af egne Iagttagelser bekræf-
tede mig  fuldstændiggjorte. Følelsen 
af Isolering og Manglen af nogen 
al lægge Ansvarel over paa,  sporer 
til Selvtugt og Selvstudium og ud-
vikler inrellek teelle og prektiskr 
Kraaler, der aldrig vilde faa Luft i 
Hjemmels Atmosfære. -- 

Vigtigheden al at sende Barn bort 

Bør Allinge-Sandvig 
Kommune have en Kurtaxt? 

Allinge-Sandvig slam i Kurlaxiens 
Tegn I denim Tid. 

Ministeren taler i Rigsdageo, om 
Kurlast, Borgmesteren laler.f By-
raarlet orn Kurhval, Baddlerike 
Formand skriver om Kurt 



`Siogrdr. 
Zeloas a.  9. Nebrenke 	s 

,netm llierslutttem 
tiltest os mrereskuri Statureirraerne. 

i'pr[iti>31>nricit. 

.,') 'tuttibievit ene 
akortnuacr coarra taaaitetteli 

ør Treere Ida ;Wall& 

1.1uhse 
do munter OMFebt fra 

61. Ilenisørt. 	Aser 

fgrio-ffiereik. 	Trio- 

Mand eg Imellem tales der ore det 
samme, 

I den Anlednieg ir.reger ~star,- 
mide Spingsmael sig paa, ng fur snu 
vidt, som del er for ar Ida alle Ho-
tel. og Pensionatejere Mil under sale-
tue Forhold, saa kunde der jo vat-
re Grund til at hm en kommunal 
Kurtast, ler at Fylde lidt i de man. 
ge smaa Huller her ng der, nate den-
ile ikke bliver rrævrieværdigl hujere 
end den, der nu kræves op privat. 

Miet skal der en Kurtaxt ril, som 
skal hjælpe Kommunen ud at sin 
bedrøvelige Stilling III en bedre Vel. 
stand og en lavere Skatleprocenl, saa 
mener jeg, at det er en aldeles for-
kert Vej at gaa, og da man man sva-
re et absolut Nej III Sporgsmaalel. 

Vi maa jo gaa ud Ira, al skal 
Kommunen trave en Kurtaxt som 
batter noget, saa skal den jo hely-
deligt højere op end den nu er, merl 
dermed Enar ogsaa Kommunen det 
Krav paa sig, al der skal gøres no-
get for Pengene, og skal her giges, 
blot noget, i Lighed med hvad de 
har andre Steder t Eks. i Tyskland, 
saa gear sikkert alle Pengene med 
og flere til, ng vor finansielle Stil• 
ling bliver aldeles ikke lorhedrel 

derved. 
Et andet Spergsmaal ger sig og-

sen gældende: .Vil ikke en forhøjet 
Kur-lagt bidrage til at jage Turisterne 
bort'? 

Ja, herom kali der jo være for-
skellige Meninger, men Faktum er, 
at Rønne ger og vil i Fremtrden 
langt højere Grad søge at faci 
risterne til at standse i Rønne, og 
saa siden tage derfra ined Bane til 
de forskellige Steder. 

Hasle enaser paa efter bedste Evne, 
Rutsker lige saa, og neer sart den 
nye Bane kommer til Gudhjem eg 
Steder der i, Nærfreden, head 
den ikke-lege, jo alle, lige ltaireand-
kaaa lit Balka vil gure.alt, hvad de 

hg al trække Turisterne fra 
Allinge-Sandvig, og kan de saa pars-
sine Kort og i Averlissemenler skilre 
med: .Ingen Kurtaxi", saa skal det 
nok mærkes tier, og saa vil nok de 
fleste i Allinge-Sandvig betakke sig 
for den saa højt vurderede Kurtaxi. 

Vi mad jo endelig ikke være sad 
godtroende og mene, at fordi vi 
tear en simlen i Allinge-Sandvig, 
at de andre Kommuner paa Born-
holm snu vil søge at Ina det sam-
ane, nej tværtimod; efter Udtalelser 
fra forskellige Sider fra andre Korn. 
mimer, har disse bestemt raget Af-
stand fra Karlas!, idel de har gjort 
gældende: „Vi har vor skumle Na-
tur, det er deri 'f urislerue søger og 
ikke Kurtaxt. 

Jeg mener derfor at Allinge.Sand. 
vig Kommune og særskilt dels By-
read, bør være forsigtig med, hvor-
langt de gear ad denim Vej, og ikke 
tager imod en Kurtaxt for derved 
al hjælpe os ud af Udtømt, thi det 
bliver sikket et: .Fra Dynen og 
ud i Halmen". 

H, E. 

Husholdnings- 
pengene. 
Ved E. B.  J. 

„Men har du ikke Klaver?' 
Fru Ellen kunde ikke glemme 

Venindens Jo-Mimede Tonefald. 
Hun saa op fra sit elanedarbejde 

og saa sig omkring i den tarvelige 
Dagligstue. Blikket standsede ved 
hendes Mand, som stod henne ved 
Kakkelovnen, 

.Vigge, jeg er ked af, at du ikke 
spiste mere til Middag. Du kunde 
ikke lide Maden, siger du. Men 
for de Husholdulugspenge, du giver 
mig, kan man ikke lorlarige alver-
den. Du lænker slet ikke)ma alle 
de Smaaudgifler, jeg har — de In-
bar op. Derfor er jeg kommen lidt 
bagud tued Regningerne i denne 
Maaned." 

,Før klarede vi os jo stolt.' 
.Da var dine Fordringer heller ikke 

San store, ug da havde vi jo heller 
ikke lille Musse. Og alligevel lær  

du, al jeg kan klare mig med de 
lin none Huahuldningsjrenge som NI. 
Ikke en eneste Krone giver du mig 
ekstra.• 

-Jeg kan jo ikke give dig mere, 
Fileri." 

-Syne, du ikke snart, du skulde 
se at lam lidt højere Løn paa del 
Kontor', sagde hun og rynkede 
Panden utaatmodigt. -Andre faer 
del. Se til Birks henne ved Siden 
et.' 

.Du sammenligner os da ikke 
rued dem. Birk er jo rige 

,Birk var ved at gaa fallit for to 
Aar siden. men nil er han ovenpaa. 
Du skulde se deres Møbler. Og 
hun kerer altid i 

„Du har vist talt med hende, EL 
ten Hun har været overlegen, og 
nu er du mislograjet med dil eget. 

.Ja, undertiden misunder jeg hen• 
de virkelig, det er da umuligt an. 
del.- 

,Men du var da saa tilfreds, da 
vi blev gifte, 

.Ja, visl saa, men da Itenkle jeg 
ogsaa, vi med Tiden skulde !an del 
bedre.• 

.Nu skal jeg tale med min Chef 
i Morgen,' sagde han lidt træl, .Jeg 
skal gøre. hvad jeg kan, lille Ellen,' 

De talte itu ikke mere derom, men 
næste Maanedsilag stirrede hun for-
bavset paa ham, da han lagde ring-
le Penge friran hende, 

.Du har faael Lønningspruilæg. 
Del har du ogsaa fortjent længe." 

Han nikkede smilende. 
,Det var da dejligt. Du aner Ikke, 

hvor jeg er henrykt." 
Hun kyssede ham. 
.Nu betaler jeg Regningen, rig 

der bliver vist Read III ces ey ligl 
og Bluse.- 

,Ja, der skulde des kube dig. Jeg 
vil  „LwAs;4o44- egen,,e..lian 

.Da er rar. Jeg skal stoppe din 
Pibe Ill dig". 

,Nej Tak, ikke i Dag, Ellen. Jeg 
har raget saa meget 	den sidste 
Tid, lin vil jeg holde lidt op.-  

..Du ser lidt mer ud, hvil dig lidt, 
uge Ven.' 

Han begyndteent~en Avis. 
.Her er en Anonee Ira Grandisop, 

der vil jeg købe min nye flat. Lite 
Brandt købte sin der. Har du ikke 
fant n e 	randt fornylig?" 

ke- r de'ri'Srdste.  Tid • 
troede I spiste Frokost 

sammen i Byen' 
,Ja, det gjorde vi ogsaa, men jeg 

var utilfreds der og har skibet." 
.Naa saadan-. 
Hun sad  længe ravs. 
.Ilin Viggo, du Man lurve et nyt 

Sær Tøj, det der er helt flosset-. 
.Vi laer se•, brummede bars ,Jeg 

kan ikke fordrage at købe Tøj.- 
Han saa næsten lettet ud, da Ion 

gik, 
,Aldrig skal du angre, du giftede 

dig med en fattig Mand, Filen-, 
sagde han stille „Gid jeg kunde 
give hende et Klaver som Fru Birks-. 

Kur sad og sov, da hun kom 
hjem Ira engle Byærinder, niem den 
Alten blev Iran livligere igen Den 
næste Morgen stod lian op en Time 
før og forklarede sin Kone, at ban 
for Fremtiden skulde før paa Kort-
baret og kom senere hjem, 

liVor længe vil det vare-, spurgte 
hult bedrøvet. 

.1.ærige-, er jeg bange fog* 
I nogle Maaneder gik alt godt 

De rigeligere Husholdningspenge 
havde glattet Rynkerne i den lille 
Kones Ansigt. Hun behøvede ikke 
mere al spare saa meget. 

Men hendes Mand kom 111 at se 
daarlig ud, og en Morgen faldt han 
sammen og menule gæl i Seng. 

„Telegrafer til Kommer, Ellen. 
glem det for Himlens Skyld 4kke." 

.Nej, nu gear jeg, og saa 'henter 
jeg Doktoren.. 

,,Del behøves ikke. En Lægereg. 
nieg løber lel op, og i Morgen er 
jeg nok rask igen.• 

Men næste Morgen vor Iran daar- 
lige rere. Trods hans Protest henlede 
hun Lægen Da denne efter endt 
Undersøgelse kom tid, spurgte hun 
han], hvad der var ivejen. 

,lian skal have nærende Kost, 
lille Frue, han er underernæret og 
overrinstrrengr, og der er ringel, der 
Irykker harme Sind, tror jeg.' 

-Men, Hr. Doktor, hvad skulde 
det da være ?' 

.Maaske tager jeg fejl,' 
Den Nat kunde Fru Filen ikke 

sove, og pludselig hørte huri sin 
Mand kalde, 

.Ja, Viggo, hvad vil du?' 
Han svarede ikke, og hun forstud, 

at hen lalle I Snerle. Lidt efter 
begyndte han igen. 

„Sparede Frokosten, Tobak .og  

Sporvogn. Men der er langs at  gaa 
til Korteger. To Timer længere Køn-
Mind - jeg er saa træt.' 

Fru Ellen mærkede en Klump i 
sin Hals, hun begyndte af fornam. 

Nu talte han højere: 
.da, ja, Enen, jeg bar bestilt Oser. 

frakken.- Lidt atter kom det hvo 
akende, Jeg kan saa daatligt lyve 
for trende. men hun aner ingen 
Ting. Jeg mulle jo have Penge 
Ja. vise. lille 'deri, du skulde jo bruge 
dem. Du kunde jo ikke klare dig.' 

Hun manne stoppe Lagenet I 
Munden for at han ikke skulde hore 
hendes Hulken. 

Du skulde ikke have giftet dig 
med 	fattig Mand, st4kels lille E   

„Jeg ikke, nærlen raable hun og 
ruskede i ham. ,Vogn op. 

Men han vendte sig bare urolig. 
.Javist, kære, du skal lala et Kla-

ver ligesom Birks.' 
Nu troede hun endelig, lian var 

falden hen e. men det værste var 
endnu rilhage. 

Han begyndte aller at mumle 
noget: ,Platm, det maa jeg ikke 
glemme. Ellen skal være hov og 
glad. — Bare jeg raderer lidt i mine 
Bøger — forælder Bogføring -- jeg 
kunde have lager flere Hundrede 
Kroner for længe siden Id Trods 
for al Vendeirs Revision.' 

Længe mumlede Iran ;Inge', ion 
ikke kunde Inire 

„Chefen lortjetter del jo, han taler 
jo aldrig om Lønforhøjelse.' 

Del forpinte Udtryk r hans Ansigt 
fortog sig elterhaanden, og han rav 
stille. 

Fru Filen græd, son; hendes Hjerte 
skulde briste. ,Del har aldrig været 
lians I lønsigt -, jamrede trim, 

u,ag4.114 ikke her.  Øer,
'endini.' Det (ri- min Skyld allsam- 
men Den Stakkel, ronu alyd eng 
sidiede lur olm Skyld og gik deri 
lange Vej, for al spare Sporvognen. 
Dg nu vilde Iran — Iwn lomat,  
r1,1, ii.eme Ordet — tor ir skille 
mig Penge. Gudskelov lian ikke tik 
gjort der —'. 

Næste Dag, da Doktoren var gamet, 
hk hun endelig lenet sal Hjerk.. 

,Doktoren vil holde nug hjemme 
hele Ugen ug se, 	nug fiser 
Hvordan skal vi dc"•Ilie 
Ellen-, sagde hendes Mand. 
.it',.tedgeterePengeet: evnede:lem glad. 
,Siden jeg helalle Regnihgerise, 
gemte jeg altid de extra Hushold-
rengsperige, du gav mig, jeg silde 
hellere klare mig uden dem Den 
Gastg forstod jeg ikke, hvad du bar 
lidt for at Ira de dumme Penge.' 

Han blev rød, da brut fortabe ham, 
hvad hun has de bøg om Naller,. 

.Saa, nu betaler vi Lægen, ng din 
skynder dig il blive rask — for ruin 
Skyld, Viggo.. 

Da Viggo Lund kom tilbage tit 
Kontoret, overraskede Chefen ham 
med el stort lantoingslillieg. 

.Del burde De have haft for længe 
siden, Lund., sagde hen. 

Da Lund den Aben kom hjem 
med de gode Nyheder, havde hans 
Kone egene neget al tofælle. 

.Der har været Tvangsauktion hos 
Dirks, all, Ned de ejede, er bleven 
solgt -- de bar levet over Evne.' 
.Vi ere lykkeligere end de', sagde 
hun glad. 

En Maeried senere havde Fruen 
atter Veniedebesøg, og Veninden 
var taktløs flok ril at spørge, hvor-
for Lunds ikke havde Klaver. 

„Klaver?' lo Ellen, „ja det tænkte 
vi paa en Gang, men det maa vi 
vente lidt ined endnu, til vi fan 
bedre Read — men det ger heller 
ingen Ting." 

„Nej, naturligvis, tivis De er Mr-
nejet" 

„Fornøjet! Ja ellers skulde jeg 
da skanuire mig", erklærede Fru 
Ellen, jeg har jo den bedste Mand 
i Verden". 

Da Rangen spiste 
Æblesiuer i Næstved, 

„Ekslratilarlet-  tøtæller følgende 
Historie, der maaske er niere mor-
som, end sandfærdig. 
Medens Knuger forny lig opholdt sig 
i NresIved, Miring han en Spasere• 
tur gennem Byen, kun ledsager af 
sin AdjIldållIt. 

I Kindliegegnde Sall ban en 
beskidt Dreng slaa uden for en Æh-
leskivelorselffing ng med øjnene part 
Stilke tretragte de dampende Æble-
skiver, der laa paa er Fod i Vindtæt 

Kongen sagde dl sin Ledsager: 
— Den lille Fyr er øjensynlig sulten. 

Lad os hige ham med ludt Blk- 

sen oe give ham et ordentligt Maul. 
Ild. Jeg unr Ikke, finten kender 
mig hm, kg de riv Frimærker med 
mil Billede Ina e: jer  heldigvis ikke 
kummen i Handlen endnu. 

De tog ab» Drengen med ind 
Butiken og lod den unge Dame 

senere ham 24 eb.lbelskiver og b store 
Glas Mælk. 
— Det er meget Ill saadan en Igle 
Knægt, bemærkede Damen. 
— Hvad han ikke fortærer pas Ste-
det, kan han jo tage  med hjem, sag-
de Kongen. Hvor meget kart en 
Dragon for Resten sætte ril Livs. 

— Med Dragoner er det en anden 
Sag, sagde Damen En Dragon kan 
magelig spise 50 Æbleskiver. og saa 
sidder han endda og .slimer mig 
samtidig med øjnene. 

Og da hun sagde detue, smilede 
kun sat:  risteriet derved, thi hun var 
meget smuk. 

Da Drengen havde tuml Fadet. 
stak Kongen ham en Cruklmøttt. som 
Drengen rag for en 'filene. Men 
dette vedliiimmer ikke I lisurrirri. — 
Og saa sagde Kongen: 

— Jeg Uror ogsaa jeg vil smage 
et Par al Deres Æbleskiver. Jeg 
har fartet Appetit al al se den lille 
Fyr hugge saa voldsomt i sig. 

Og Kongen lalle sig ned ved der 
umalede Træben] og spr4le med 
stor Appetit fire Albueskiver, hvorlil 
Iran lind et (Ban balvsk 4111111v t Mælk. 
Der blev lige 13 Gtte. 

Eller denne lille Oplevelse rejste 
Kongen videre til Falster, men Int 
leden Dag kom han atter igennem 
Næstved. lian blev modtaget med 
Sang og Klang. Borgmesteren havde 
holdt ser 	 linve Tale og 
Vaaheillurrilrerie paraderede. 

TlInknerile id; ølran deri 
.plutre  fralur h., ai.hl,•skrvvk.r•ldcrrn. 
Hvad der bar bevæget sig I Inendes 
Indre, des hun Sin, du Krongen og 
det; unge None Opirer, der havde 
siddel og spist .4-t.bleskiver hos 

sar ril Og %41111be 
ved man servIrdgrIllfg ikke. thi Kvin-
den er jo el- uurigrundeliet Myeir,  
Liere.. Men samme Dag hang der 
i hundes Vindue en Plakat merl 
følgende holskrin: 

Leverandør til Hans Majestæt 
Kongen. 

eSideet.har jr~tereraMeaka~ 
mr. BorRimes n  har under Tru-
stil si LuVed15 stmligeste Snur tre. 
fidel hende unphortrgt nt ljenie Pla-
katen, men eller Sigende hænger 
den der endnu. 

Uægte Perler. 
En fransk Industri, der beskæf• 

tiger over 4000 Mennesker. 

Industrien med falske Perler og 
Ædelstene er sikkert paa det aller-
nærmeste lige saa gammel som 
Kvindeas Tragtg til a4 behage. Den 
har altsaa med andre:Ord larfitingst 
[mark sine Barnesko.-  Der bar geni-
Item alle Tider været Kvinder, SOM 
kunde smykke sig Med tegne Stene, 
og iler har været mindre lykkelige, 
der har matter nejes med uægte. 
1 del gamle Byrane,, saa lang: til-
bage som til del 5. Aarlumilrede, 
kendte mart Kunsten at lave mugte 
Perler, og da det Øsllorrierske Rige 
gik til Grunde, blev Venedig Sædet 
for en Perleindustri, der senere gik 
videre til Normandiel. 

Nu indtager Pads Fereistilliegen 
paa dette Verdensmarked. Industrien 
al nægte Perler sysselsame dem Engt 
over 4000 Personer, erg riaar (te 
kunstige Perler i  detes  første Ver-
den, som smaa Kugler af °igen-
nemSigligligt Glas, naar Item ril 
Fabrikanten, trete de allerede giver 
Arbejde til over 20u0 Kvinder, del 
lønnes med ina -I til ti Francs In. 
Dag. Derefter er eyer klgl Kvinder 
sysselsatte med nt dvenirrekke Glas-
kuglerne med el tjbult Lag Perle-
mor -- del lam de .1 a 5 [traves 
for pr. Dag for •-, og videre van-
dret Kuglerne til 400 andre Ks in-
der, der med et; Fil pudset deur 
blanke og runde. mens midte Hun-
dieder trekker dee; 11:1:1 Snur, saa 
de endel smil de skønneste Hals-
Klaret — mare den ægte P.Llie skat-
Inide lig. 

Saaludes gav the de bedre, uægte 
Perler, Ihr der er her mange for-
ekellige Grader. Nagle Halsbaand 
kan købes for el Par Francs, andre 
koster i Tusindvis. navrilrg neilf de 
fremmoder NOM  titte  r I ig,lifW.L1 dl 
surlig kosibate. ægte  Peilebaand. 
En af den russiske Kejserindes I lom-
damer lod saaledes -leany14; i Pa- 

ris lave en Efterligning as gt 
Irgi Perrehalebaand dergg,d, 
vardl ar 2 :Air,-  Fæane.Det. 
stedede orer 50.000 Primea 
seer Resulteret van  Nils det, 
kun den lineste Kender kunireiffile 
det ægte Iri det talske 

fra Uge til Uge. 
Bryllup. 

Part Søndag den linie ds. viet 
Allinge Kirke Frøken Ellen Mn 

rensen, Daner staldede Slahsserger 
Mortensen, ril Bager Neonting Jet. 
ecti,,e., lær af 11).1 

Nyt Sygehus. 
Paa et Møde al Amtsmelets Sy-

gehus Udvalg i Forbindelse med 
EleelyreLsen far Etateraadinde Kofoeds 
Legal og Svaneke 'Speeds Sygehus 
Udvalg, der Afholdtes Maar I Sva-
neke, vedtoges del at milmb te AIDIS• 
mader, at der ydes el Tilskud al 
10,000Kr. til Opførelse ar et mindre 
Sygehus paa Arbejdsgaardens (bund 
I  Svaneke. 

Allinge Skibsliste. 

Skonnert „Damiehrog", Biæder:. 
tro Rønneby til Nordlandets 
Handelshus. 

31 (intense „I. P. Halm" ledig Ira 
Nexø 

Skonnert 'Elise", thykgmls fra 
Knhenlimet 

-1 Dimerskiti .,Parnot" lor al fylde 

Udgneende. 

arme, Skonnert „Hanbet", Gramt Id 
Kiel. 

.111. Skonnert „Norden", Granit til 
Odense, 

31. Skonnert „Kristian", Gran: 
København. 

n. 11 Dampskib ..Palriol" til Klihvr 
5. (intense „I P. Holm" tit Oden 

• 

Søndag den 9. November, 
Ondsrieneste i Ols Kirke Kl. 9k,,. 

Skriftemaal Kr. 9. 
— 	i Allinge Kirke Kl. 7.'s, 

Skriftemaal K1, I. 
Torsdag den 13., K:. 6 

Missionsmøde i „Betel", Olsker 
Fredag den 14., KL 2, er der Ind-
skrivning i Praislettoligen af Hen-
farvandet fra Allinge-Sandvig. 

Pastor Høyrup. 

Bekendtgørelser 

Det bekendtgøres herved, at Tirs-
dagen den 18. November d. A. fra 
Kl lt./ Form. til 1 Etterm. eg Ira 
4-5 Etterm, foretages der Valg al 
7 Medlemmer til Allinge-Sandvig 
Ligningskommission. 

Valgstedet for Allinge Valgkreds 
er Allinge Raadhus og ler Sandvig 
Valgkreds „Klos Horet" :Indgang 
gennem Porten!. 

Kandidatlister er fælles for begge 
Valgkredse Disse Lister. egenhæn-
digt underskrevne al mindst 5, hejst 
15 Vælgere som Stillere og ledsage' 
al en Forleguelse-iieer 
hvori disses Navne, Stillinger og 
Begære tydelig er angivne, indleve-
res tit undertegnede Formand for 
Vargbertyretsen senesi inden Fredag 
d. 14. November Kl. 7 Aften. 

Allinge-Sandvig Bram! 
den 3. Novbr. trit). 

P. R. V. 
N. A. Holm. 



DET meddeles de ærede Kunder, al fra 13. November er 

Prisen for Bagning af Hvedeprod og Kager 15 øre Stk. 

)g ror Stegning 20-25 øre Stk. — N B. Al Juletilgift bort- 

falder ifølge Handelstoyens 	13. 

Samtlige Bagere i Allinge-Sandvig. 

M. P. Hansens Skotøjsforretning, Sandvig, 
anbefaler stort Udvalg i Herre-, Dame- & Bernefocl tøj. 

I  November Mannert v.diditeds den mæsk,  ladmou 

bedste Sort store Derbyshire Ovnkul 
Pr. Ja:udtalte — i hele Vognladnivger koster disse iris leveret 

ved Tein 	Stalion 21 Kr. 911 Ffre - 
- ved Humledal 	Si. 	2d  -- 81) - 
ved I lelligdoduineu 	24 -- 70 — 
ved Klemensker St. 24 — 10 — 

F, alt pr. 500 kg. 0000 PrI4 Netto konlaul. I 1 lektoliler vejer ca. 71 kg. 
Vær Sua god at .rude ttrslialuittel 

Nordlandets Handelshus, Allinge. 

Den kilde Smilede  brresundby Ndningskalk 
SOM Venter Bunke' Losning i Lulle! al November Mandunl, koster, rinar 
der afhentes medens Skifres losser. 6 Kr. pr. 500 kg. (1000 Pd.) Netto 
kontant- Pr..kernbane — i kele Vognladninger -- enten 6[100 kg. eller  
10,000 kg., bliver Priserne: 

Tril Elveret 	 Tejn SI. 6 Kr. 80 Øre 
Humledal St. G — 9[1 

— Helligdommen SI. 7 = Ill - 
- Klemensker Si. 7 — So 

all pr. 600 kg. Bestillinger bedes sunres1 svindl til 

Nordlandets Handelshus, Allinge 

Vi har et mægtigt Oplag af mange Slags korte og lange Lieugder 

Udskudsbrædder. Gode Brædder. 
Planker, Bjælker & Sparrer. 

Vi leverer disse fril til Banen, — og vi sælger meget billigt. -
Alle Materialer til Byglirlig og Omlavning kart !robes hos os — og paa 

,crede Beialingsvintear. 

Nordlandets Handelshus, Allinge. 

!Muh], Flom, m Host Moultob betle 
Pien,  amerikanske-Hvede er iaar voksel og hostet under ual-

mindelige gunstige Vilkaar, derfor faar vi ogsaa iaareTi - "-ri-ske.  

ypperlig Kvalitel Mel, som ved Bagningen vil give heade smukt, 

velsmagende og holdbart Brod. Vi har flere Kvaliteter i hvide 

Lærredssække a 25-50-100 Pd. - Priserne  a  100 Pd. tre 

9,00, 10,50, 11,75, 12,50, 12,75 og 13,00 Netto. Vi bytter 

ogsaa gerne Flormel mod alle gode sunde Soder bornholmsk 

Korn efter højeste Dagspriser. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Alle Slags sunde tørre Sædvarer 
al Hvede, Rug. toradet Byg. Havre og Blandsæd købes 

og betales med allerhøjeste Dagspriser i 

Nordlandets Handelshus. 

Hotel CENTRAL, 
.11,,,ge. hvor man altid serverer 

Smørrebrød hl moderate 
Nisar. 

R ANDERSEN, ny vært. 

Løbesedler. Programmer, Plakater 

Luve og Rgitleringer, FragEbreve. 

HOnoolulter og Brevpapir m. en. 

leveres Ill de billigste Priser fra 

Gornitzlm's Rown,,kiteri. 

N 	lAminkmi 
t1,11.1115.11,1.11JVI 

Mulege Kat-lal- 	Proaukhrralalag. 

A. M. Lindberg 

Lommeure, Stueure, Vækkeure 
Briller, Læseglas, Hildterler 

Terrilornetre 

Feft- & Brudegauer. 
— Telefon )ir. t -- 

Brugtt Ilte leges i Bytle. 
Berevaiiinner trdleres tnnllyegaltgi 

tig hilltgi 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

bringes 	Erimlong. 

S. Bang. 

Allinge Af holdshotel 
anbefale-y, By. og Landboere. 

Pensionærer modtages -r• 
til billigste Priser. 	• 

V. Nielsen. 

--Gu fvferil  is-,— 
bedste liurtlgturrelldtm  

Malerfarver, tørre og olierev rit, 

ll uld bro n re, Malvbroneer; 
sone og Bydende 

Malerimentmler, Tjterekowle, 

le:allreleeste, altid tit billigste 
Priser. 

3. 3. Larsen. 
Altenge, ved 1-1aveten. 

Joh. Hansens Malerforretn, 
— .mbefabeS — 

Nerragade, Allinge. Telefon 20. 

Glasskilte 
med flad Guldskrift og Beillantkoe)earee 

enekel billigt 	• 

Handelshuset i Vang 
a..b.cr,d,,  nyt tlykegeluttite)keret 

islandsk Lammekød, 
gode Kogearter samt letvirk. Klipfisk. 

Et lille Billiard 
er meget billigt. til Salgs luts 

alias Jensen, Havnegade. Allinge. 

.7tIoutiv. 
1 Kr. Flasken, 6 Fltiker a td3 øre. 

sent  Q7I Id  og v,t'hintageMle Bordvin. 

,,DOWS" Po.ttvin 
150 Øre Fl. 

Fy1ng eg velsmagende. 

,,Mavrodaphne-, 
(trask Feriedl fra at S. Ilarp tv Co. 

-anbefales som lett 
se  Sygevin. i Kr. FISIAk.V11. 

11.1 Lager al 
Cognac. Whisky. Roum, ,Reer Ca- 
filli) Limer, 1)C1 M. 1:11 	11.ø. 

Saga branbl,rr Likneer. 
Altid til 

Lrirseti. 
ved Havnen, 

{ Del •:tursie ug  stil  nkkesie Udvej! 
i. Tellerie• c.e ItarberSt)ejle, saml 
ltilzJetninaer. 1•123rbinNICF, Rede-
kamme, itaareTm etc. 110,1Q, i 

Seeleehumet 
Aliiiige, 	.et.I høenen. 

Spejle. Allinge 
Sadelmagerforretning, 

Udvalg i Peteleltej. Hore=, Ride. 
b linamdepinke Hunde 111111.beand 

..turleer, Kufferter. Rejerba• 
*ker, Rerne- å liouneirorkuv. 
Skol etarker,  To ru metre, ell rane-
leeierrea35Kr. Sofaer niv/ Stole. 

urveotolle, GYnere."'• """a' 
«ale. Stort Udvalg i firlreekertoRer 
Gamle Mnbler netstop Fra ve betraekkes 
billigt. Reekbandeger i 51011 Ustiusig 
slavet med Fjedre SOM Elastik. i alte 
Steurekre. efederenadremeer, laste 
Madegssee, 
relll si• H L. Hansen.  Tol5•  57. 

llnercirandar ruivIer ha nerver ar 
lirdtiebe lleammur, £annerft.uttar kte 
nite 

giger 
arLa tinl bar. Zen Ira ren 

feeemleatruereroa lent arnlnfbrrl tn. te, 
'Brinte:4re per lerl-trfikee lutrer Battes 
11.1.0blepc6. 

rlerrrbrah 

PO(jetriale!.; f,g.«LbSft:11. 

Malerarbejde 
udleret overalt paa Nordtande!.  

Laurits Christensen. 
Sandvig. 	Telefon 1.11 

11a6~1411Melkilledikoraille~d 

211 [inde. 
Fair« 	terre S.1laiiiitartarvorer 

feltBe ten Bark til re elulrllg Setallag, 
fem fral Tr abhtlue til 

,3enEi 
ler her Tr mdl al nelive merliren tru. 
✓elegr Med .1 W1[1111,17.1111 pøl ya l,11111,fr 

fød gettelfel. g•errbLer .111r1ainerr. 
Brusitejrr, tareirorkr, 11,11111Tditer. 
galte, øser, Ør, grinol, all i Peri Ile. 
eeln tro ar LeIltleffil,r1trem• glsrr ktr. 
hille døbe 'kildre tlielelgurnerrier 
reg alltb ren tianer i lianer Wi1Illtre 
ril ae nemt/. bilflar 'Vrid« Id hprr 
Siret, 1 .Z[111»..r,  tealoen 2rinelrr' 
er, %Mie, (alter, {ivrer 	141 Ven= 
ker. kerter elm Ilte ar ilfinne ;te ,t 
Bi nitten; ,gerrelniain et brien. 

"14.1t611#111.11.114  "ØM 	lite 

Husk øl. 

Jacob Larsen, Allinge, 
personlig besorgee al Slags gud. 

brinaellse saasom ?sidser. Lattei'i-
fOrrVellser. Regningskrav. Penge-
besorgolser med more 111 eller fra 

Rfinne firer Tirsdag eg Fredag. 

heee 	Par TreatkosiervIer 
1....11,,Itrastert, 
De Iran herr Ptimerne 

L. Larsens 
Træskoforretning, 

ALLINGE 
Selv oml.rdlerei 	,,egel ene-gel 

i Pris, anker jeg alle Slags Træ 
skosiøvler. Pelsstøvler & Genne-
Stetelar lil Meget rimelige Prist,. 

Imnimeskindstmede Rent- og 
Da metro sko, kanske Tusk o-Kans k,, 
:11(1.5.N:e gode Varer. Tfifsko. Mor-
gensko, Herre. og Darnetoller 
1dt:skellige Farver i Filt. 

NI.1. En Del Tniarkte og 
intewl,ies 

Anton Sonnis 

Ligkiste-Magasin 
Narregade, 

anbefaler Light..1 -1' 
sener) egea v ..  
• og 
tnvefeenle 	 v. "re., 

P.A.Juuls Srnedeforretning 
ALLINGE - 
hf,  ve Latidi.nere. 

Vognbrisninger føn lager. 
lii [ungt KOMFUR billig! li I Sulg, 

Ronuolutier. fvleddelerser, Heg-

ninger, Løbesedler, Talruelrort og 

liisiiitort leveres liv Mg og billigt. 

Gerrnizlra's Bnglr,phiterl, Allinge. 

Høiers Hotel 
11ø4attrJrnoi & I ItenteritaW. 

Sam bekendt gudt Madsind. 

Lokaler far Selskaber og Moder. 

A. J. Larsens 

Karetmager & Snedkerforr. 
enheuerMe treed all til Faget heri horen  dc 

samt Drejerarbejde. 
tidft,res alle Shigs. Trane, 

nrbeiøler. an III rinteltge !'rinet. 

Allinge Savværk_ 
anIni1.11r sig  med all li I raget kalk tyre ilde 

itaasotit 
Skæring, Klovnsne, Svejfning, Høv-
ling, Pløjning, Kehling, Skæring at 
Bramdo og. TagSpean. 
Lager af Gerikter og Listersami 
Tagspaan m.  m. 
Affaldsbrænde sælges billigt. 

Chr. Und, 

Nordre Mølle Allinge. 
bringes j velvillig Erindring 
med ell Ill Fagel henhørende 
Foderkager knuses og Sæd valses 
til Hestefoder, 

Ærbødigst 
Chr. Und, 

Alfred Kjøller, 
Fotograf, Allinge, 

anbefaler sig lil de ærede By- 

og Landboere. 

I. B. Larsen 
anbefaler 

1.nruniekolve 
Brot11.1111.1,  
Ilneberkl, Ir e 
Linuetletthre 
Itroderttekee 
empirenk),) 

debtereler 
Ilanrbltrigler 

1, 11 ,.../{ 
1.0.14.n 4444 -rbteneteler 
Kendelig...bre 

e.lv koste 
1.1ArlIrrive•Ilhler 
81rygereatme 

tttttt r 
2kV alVt.r..1.,r 

tilort  Ltdvatg. 	Isill,ee Priser. 

Ved Hayden, I, 0, LARSEN. Allinge. 

3,11311e1131", illiolie. 
5700 Friaffirreer, sunde, kno/-

If9e, i  udegylt 8,,rirr.  1000 Bu-
ser i animindela, ",rajlw 

PSendflindske, S.,rbneke, 
'ran?, lie"pr- vig Læplanter eatwel 
som alt til flammiren ,lintherende, 

351, EX, Kofod- 

Tørrede Æbler. 
l'art. tem-rede 

1,1,1Q1 Ore pr. Itah 
/term., wehnreetr  Æbler ell 411 

fire pr 
Enat ide,- ....Krak, Inrande 

R1r..ehter, 
Ry Ide h.., 

.1m Miksere. 
Femkur. 

tit /..lituue 1•11, 	
Prente-. 

El Parti stenfri Blommer adS1111113 
Ni 35 tre pr ' kg, 

I. B. Larsen, 
ved Havnen. Allinge 

Andr. Ipsens 

fotografiske Atelier red Haven 
Itringe. 1 tehttlig Eettillottg 

Moderne Foto-vafler. 
Billeder Indrammes. Tut 4 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri i Allinge 

el altid ft.r,:ym•I [ned alle Slag' 
MtIbler, Saavel rakt•lle ruin hele 

155.01)1CrIlenter 

Alt  til Belysgingsfagkt 

eller 	• 	• 	. 	. 

ø la 	 ....e eneget bilfie. 
le.dadterarederode Lemper 

udeterrins 

:IL 	 slem arn.eaparende 
Gas-Appardle:', lirke ,HANFA" 

yy 
	aribelar.rs 

Reparationer og Indrap 
til 1),Mige 'riser 

Elektr. Lommeapparater, lise Ilatlerier 

Harald Petersen, 
-JUL. Vand- ret tias.ntester. 

Et stort Parti 

Tapeter 
odseelvs 1 desi',' Tid nt lang! 

under  Prisme. 

Hansen. Sandvig. 

Det betaler sig 
al  brille sin, 

1,0.5 
With. Hansen, Sandvig. 

,.trikkede Etude kobra 
til hojesce Fus 

Leverandør tit Varetollretel. 

Allinge 'Bryggeri 
modtager gerne Bostillinger paa 
Øi i Ankere saaval som skatte. 
frit Flaskeol fra Hafnia Brygge-
rier, — Tomme Ankere bedes 
returnere[ hurtigst ondigi. 

G. SALMON, 

“Usteruhadel  Bornholm- 
Eiler is.q.waim,., :L1 et Antal Aklie-

t1Sree etknudes ønsting den Ilt. Nu-
vedulder Kl. 6[:', en extrnordinær 
Generelforsamilng paa Fursain-
linslineel „Hammershus'. 

Forlwridlingseinne ,  Klage over 
del ved sidste Crenernitorsamling 
stedfundne Valgs Gyldighed. 

r.veddidielt Valg. 

Greolhadel 
{ved Jacob Larsen) 

anbefales ærede Forbrugere.' 

P 
Husk C8resNornialblitl 

1.n -.i s kun 

M. S.  Henriksens  Bageri, 
Telefon Allinge 37.  



Nansens Patent Prima SELER 
Pris 1,50, 2,I1), 2,50 

Almindelig Sele 
til VOalle 75  Øre, 	• 

til Bern 30 øre. 

Patent Strop 

Stort Udvalg i 

Kaffe-, 
The- (k 

Cholzoladestel. 
Fixe Spisestel 

til 6 og 12 Personer 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Forlang altid 
.0, 4,Mdnsted,  

•:P/VkA. 
,PiåriteSargarine 

Skal  man have en ny Frakke eller 

Klædning.  gaar man ha til A  I f r 
Eiendlseas Skrmderforretning.  Unge. 

hvor der er Lager af alle Slags Klæde-
varer i skin Udvalg og i gode mo-
derneKvallIelor. sem forarbejdes efter 
nyeste Snit med Garanti for  god Pas-

ning. Ligeledes leveres Ilaineoverlm 
& Spadseredragter elegant eg muderae 
til meget billige Priser. 

GUIVMaattqr, 

!...,11,, bil id esiia 	Priser- 
E. liok....eora næstle kan 

krilre, fur 	Ore. 

I. B. 

Ugens Huniør. 
Lille Svend, Tante, aha leg ikke nok. 

fas Lo, a l se .let 	føn, dit har tam 
gel Onkel gnid i2.  

Vaderen:  De  tyl gifte Dem med min 
Daner Men kapr De nu ogsaa under-
holds en Famille? 

Frieren: Del skulde leg mener Jeg kan 
bande synge ug deklamere ue himse paa 
Redekam ogøre 1'mm:smøler, sat Jef 
skulde vel n 	kunde underholde r.wr• 
hen hele bdenl 

Mislykket Beregning. 
En Skuespiller nednaj. lad 

lalle vor sar bekendte Diskrehim 
Skuespiller havde altve pantsat sine 
Skjorter paa tre mer, og de lo ledige var 
i en saadan Tilyand at de triengle Id en 
alvorlig Ilehaielliag med Stabe Og Sada. 

For Ikke at blamere Sig RIM- ond 
[mist nødvendigt overfor sin Vaskekone. 
Ind han de tø Skjorter  11111llen2ft Ond 
11 og 12 og sendte dem saa til Vask 

I lus sad foral og ,gned sine Hænder 
n001 delte snedigeFrieri/ad. da Døren 
pludselig' blet' revet op, og en rasende 
Vaskekone riste mg 11. kastede Skjør• 
terns midt pas Glibet ng  Ovaroste  ham 
med disse Ord. ,IF:r del Takken' fordi 
jeg bar viet Dern Kredit  %an boge I Lad 
bare de to Skjorter vaske der, tror De 
har faml vasket de andre ril- 

Lagen: Ilar De nogen Felt? 
Rekrutten. Jeg eta - Ira 	sla • stem,  

nier I 
Lægen: Ikke mulm I  Ja,  det ger ikke 

noget: som Mililær hø  De at hokle 
Kæft! Træd 411 

Ordet er frit! 
VI gør vore mange ',mio i BY og 

paa Land opmzesksom pas, ar enhver kan 
laa optagel Artikler og Indtegnet Finner 
af minien Interresse i 	Bornholm. 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun. al del skrevne er 
holdt I en sømmelig Form ne indenfor 
rimelig <kras«, saml al Insendere 	lit 
Undr-ristning tur [redaktionen 	omnier 
Kiivn rig Adresse Urinbg14 ynndingev 

Me}751'1''17gMe 
slikben 

 F 

 
e gnens 

 
Behandling i Bladets Spal,er 	

111ø, 

Delle galder lunde It)en rig I 1. 
og det  il. en SeIVIOlyt., .11 
tillod nil i3gitage den SilihtigeNli. (i. 	- 
liOn med lfs,11,y1i 	sine Kilder. 

Erindringsliste. 

Toldkamre' 7 12 Form, 2 7 Kfiron. 
Kæmnerkontoret 111..11 og 2 4. 
Lam., Dtskontobanken 2 .1 Efne 
Sparekassen In 12 og.  
Skalpe/filial i Sparekassen lo ti, -r.  r. 

-,Dampskilniespediiinnen. makien ved Ski 
bene. Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag laitenn., Mandag og 
Torsdag Form 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag a-7. 
DisirikIslamen 8.-9 og 2-3 
Postkonloret 9.-12 og 2-7, 

Søndag 12-2. 
TelegraNiation. s A1antell fil 9  Arre. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren Kontortid loer Stignedag 

Kl. 3 pea Skiden 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til In 
liver 

Fredag fra 61+,- 
Vsrme Bade. Mejeriet Kajlijerggaard 

Fredag 9- l2' og -7 
Lerdug 9 • 12 og 4-10 

Toget ofgoar. 
sognedegn. 

oill11.111reNhos-ItriIike. 
Fra Hammershus 7. 10,8  3,, 

Allinge 	711 10a1 
Tein 	7:1  1005  111  8111 
lielligd0111111g11  7,8  10,, 1-, 80 
Klemensker 	7,, 11,, •ila,  85,1 
Nyker 	 Irs 5os  9,s, 

Til kønne 	8s, Ile  5=  930 

B..el n - In n  ntmerak MIN 

Fra Rønne 	 10.3a 3ae 
Nyker 	750  108, 3., 88, 
Klemensker 	711, 11,0  40  80n  
Helligdommen 817  Hg, 4. 
Telel 	8sa 1 151 4 .11. 911 
Allinge 	8„ lOm  5,„ 

Til lialnliterkhos 	8,1  1210  rk„  9„ 

Søn- og Holllpdage. 
wareakoo-Bu u  »e 

Fra Ilammershus 838  I Fu 1,x1 gal 
Allinge 	8r" I la)  53t  811 

Tein 	9w 11 0 511 
Helligdommen 9" II" 6" 911 
Klemensker 	9,3  11" 6» 931  
Nyker 	gu 12its. 6a1 914 

Tit Rønne 	115.51  1275  fi5510,55  

luner-II oruarerabren 
Fra Rønne 	7n1 spar lx gis 

Nyker 	7» 10" 155. 855  
Klemensker 	757  i .5 lra gal 
Helligdommen 810  11" 200  913  
Tein 	8,3  1100  21  
Allinge 	8" 1:Ir. L31  Illo 

Til Ilsminersbus 85,  12. '241  9" 
[inludere standser Toget ned Kan. 

ledæt. Spliisgrtord. Mreby eg Wykotine, 
for...midt durer Trafik derfra aller deitil 

l."=
/11

i/L 	1*--r  ryle tive '- - 

Cigarer, Cigaretter, Tobakker. 

Chr. jorjensen. 

Bornholms Maskinfabriks 

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

NB. El Parti BLOMMER udsrolgas til ;neget billig Pnn. 

bør købe Deres Vintertøj hus os, da vi har et stort Lager og 

sælger hl absolut billige Priser. 

Stan Udvalg al 

danske, tyske og engelske Klædevarer 
saavel ganske billige 51/111 bue Ting. 

Efter Maal leveres Klædninger med kort Varsel 
Vi garanterer for Pasningen, 

Færdige Klædn inger I  nye moderne Dessins. 
Kulørte Klædninger til Vokne fra 18 Kr. 
En elegant legteblaa Sorgen Habit 30 Kr. 50 Ø. 
En extrallot 2-radel Jegfolubhablt 38 Kr. 
Overfrakker og Ulsters til muge Prisel fra '20 Kr. 

Stortrøjer til Voksne  fra 13 til 27 Kr. 

Herre Gummifrakker 	 "led  

Drengeklædninger 
i Matros. & Jnkkcfacon I alle Størrelser. 

Blaa Drengeetortrojer i alle Numre. 

Arbejdsbenklæder, Arbejdsbluser,  af stærke Skiffer. 

Et Parti somre UinterbenItleeder smiges billigt. 

I Hatte og  Huer er Udvalget særdeles flot. 
Jagtclub Kasketter føres til 2,00, 2,25, 2,40, 2,75 og 3,00. 

&lederne Siporiukunkelter Ira 1,35. Main Preagehuor 101 85. 

Skindhuer, Skindveste, Sweaters. Uldveste. 

1 hltrojer. Underbenkhydop. 
Prov vore siærke Arbejdssokker til 50  øre Parret. 

J1.'raner„Flipper,&,,lionsehetter-+'Imik,55fill'tYa"Ig,  
ROV.% I. 7.1:P11 	kali uf-vanke. ter Enhver. 

Nlanscheiskjorler i nye Monstre fra 3.25 
SLIPS i alle Farver og Faconer 

Prøv vore Boxcalfs Hægte- & Snorestouler td 12 Kr. 

Plansko, Illørstøvlør, eielleerreko, %Sippers. 
Vore  Slinfinntosler I Vedel...der & Posealf har  gr. bed«, Pool: 

Stor Rabåt for kontant Betaling. 

Mit  eelassollerede Lager al sellagleiL Li;;iii 	hele, halve og 
kvart Kasser i alle Kvalileier til alle nndigc i 	nies i del ærede 
Publikums velvillige Eratiirilig. 
En ganske fortrinlig Cigar smiges til 5 Hr. Kassen, 6 Ore  pr.  Stk. 

Et righoldigt Udvalg al Cigaretter, grovskaarnc Røgto-
bakker øg Shagtobakker i gangbare Mærker. 

ALLINGE.  I.  B. Larsen. ved Havnen. 

Fra 

Allinge Cigar- & Confektureforretning 
anbefales del største Udvalg i Cigarer, Cigaretter & Tobakker i inden--  
og udenlandske Mærker. Piber og  løse Pibedele,  Brevkort. Prospekt. 
kort og  Rarerntr. Terrevolta  A  Majolika. Lasdervarer, Galanteri og 
Legetøj samt største Udvalg i Kun lektor v. 0 Alle Slags  Konfey og 
Chokolader. 

bekendte solide KAKKELOVNE  og KOMFURER  haves altid 
paa Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort 
Lager af Stald- og Tagvinduer saml Pumper. Cement & 

Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

C. Larsens Skotojsforretning, Alling  
Stort og riglo ■Idtgt Lidenht 	att 

rk. billige. Priser. 

Lavarander til Varelotte 

---,.--: Allinge  Auktionsvaretorretning:-.. 
I Label af Elteraaret real,seres mil Lager at Durdigriyede nye ,,, 
brugte Klaedninger for Damer. Herrer og Bern bi meget billir 
Priser. Trikotage, Uldgarn, Syartikler m. rn. - Pomet/en, Spil ,g,a Materier og Uro. - 	Alt 8k.11 smiges. 	Benyt UnlIghoderi. 

Endvidere anbefales nol righoldige Udvalg el nye 0 joghsritra  '' 
MØBLER, Saasom Stole. Borde, Sofaer, Chaiselonger, 

k Bidet'er m m rn 

Janus Jacobsen.  ..._ 

III IS.  20, .2", 	 Kr, 

Forhold III K,' 	I. at De miet Sted kan købe bihigen. N 	„„.„ 
men 	brugt, 	 yderat sælges Id 	Live Priser. Camie  C 

Cykler 
- 

e ill Dr hos mig kumte købe  Dm, e; 

ha jeg 
.11 Cykler. $0111 ning sanges i Metal 

hykle til en Pris, som er tam  hug. 

endon 	i.`11 	Slut tag4k, 

C. Mortensen, Allinge.  

e,i,  

>kW; 

fort higer er tempel med madtsk avndekhd, 
Coldings Foderblanding Nr. 1 saml alle Sorter Foder-

kager og anbefales ærede Forbrugere. 

Ifoloni(d. l'rorhildforprioigt 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
i 	Erindring 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser. 

Wesths 1101Teeb111011111] & hITOSIVE1?I'l 
Største Udvalg i l'erdigsvede Herrel l 	Hank. Huer di Hankar» 
Sum Kigniaiin 	 K ■ rilitel og Holdha*' 

Kraner. Flipper. Wanseheiter, Slips, Humbugs etc. 
Alle Nyheder ror VIniefSiCSii111.11 el lin 	-.1«11111111n1. - Se Vindeene. 

Min Skrædderforretning 	• 

bringes  ligeledes I By - og Landhoel. 	civillige Erindring. 

Chr. li osfh, e3flin o. 

Bestil bros Tryksager i allillge Ilollirykkeri, 

ilre, 	111k 

Alle Herrer 

Messens Ene-Udsalg, Chr. Olsen, Allinge. 


