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der link snart komme nogle _tjenst-
villige- Mennesker, der betragler sig 
sum kildede til at bringe de „grid• 
!roride og enInlillge" Sintiafyre del 
rolle Begreb OM Verdens Daarlig. 
Iled. 

Saaledes husker jeg en Murer, 
der forsøgte at forklare mig, frem 
falsk og Molær-vel Verden var, Han 
har vel sagtens været noget at en 
Filosuf-...reg var derimod kun en 

lille, _godtroende' Fyr. 
Med mange store Ord og kraftige 

Udtryk afmalede lian - 'maske 
nøk ud fri en biller Erlaring. 
Medmenneskers Uterlighed og Egen' 
kærlighed, og han rilfinette: 

-Haar man skal handle, Irma man 
helst betragte alle Mennesket. som 
K,t1tringer,og Bets jeg skulde hand-
le med dia 1=3'., madle jeg ogsaa 
helnagle ham som en Kæltring!" 

mart tommer visl, al jeg blev stum 
af Forfærdelse. Del var jo noget 
ganske nyt for mig al se Verden g e a. 
iiern den Slags Briller. Derfor lim 
jeg heller aldrig kunnet glemme det 
- skod det saa vist ikke er med 
Tak, at jeg 'Trindes hans .gode' Vilje. 

Mens Børnene er smaa, tror de, 
at Forældrene kan garge,,git. Far og 
Mor er kø dem den højeste Magt. 

Ur  kaa :ride/es ikke rænke, sig. Al 
ringet snuble være umuligt tor Far 
eller 'Mor. Det entern-almoldia•v4-i..-- 
kaa Hige Tillid. 

Der vil irrriderlid ikke vare længe, 
før Børnene opdager, at selv om de 
fuldt ad kan stole paa Forældrenes 
Ord, og være vis paa, at de aldrig 
med -Vilje vil skuffe eller narre dem, 
saa er den Magt, som Forældrene 
har, dog i høj Grad begrænset. 

Del kan sier ikke være anderledes,. 
og vi skal ikke al Fryd for (nerie 
søge at gøre vor Magt slørre i Bar-
nenes Øjne, end den i Virkeligheden 
er; !hi 	narrer vi dem og fortjener 
sal slet ikke deres Tillid. 

Og selv lom vi over for vore Børn, 
ikke alene ijsaa mange Tilfælde uras 
indrømme vor Magtesløshed, men 
ogsaa none Mmgler og Fejlbarhed, 
saa behøver delte dog ikke al øde-
lægge deres Tillidtil os. Tvertimod' 
Kiri mas det slaa klan  Inc  dem, at 
vi virkelig angrer vore Fejl og kæm-
per imod dem. 

Men naar den Tid kommer, at Bør-
nene lam' øjnene op for alt dette, 
da gælder del om at kunne vise dorn 
hen til ham, der mægtet all. 

Man vil da ogsaa made deri størsie 
Modlageliglied for delle; thi Barnets 
udprægede Autoritelskang lærer del 
svarl al søge eller noget store og 
mægtigere end de Mennesker, del 
kender, ja, al det i Grunden slet 
ikke kan nøjes, med mindre end en 
almægtig Gud. 

Foravrigt er det den Samme Trang, 
vi moder hos ethvert Folkeslag puma 
Jorden, og overall giver den sir Ud-
slag f Forsøg paa al daner en saa• 
dan niteglig Gud, der selvfingelig 
bliver vidt forskellig under de inaligu 
forskellige Forhold. 

Den egenpige ;Gudløshed" træller 
Man derimod køn IMS overkullivere• 
de Mennesker, der er naget saa vidt 
i Selvtilfredshed, sart de søger al 
hævde, al der ingen Autoritet Tinden 

e el. I Mennesket 
lin saarlan Opfattelse er saa lang' 

fjernet Ira Barnets Tankegang sum 
vel muligt - heldigvis; 

'tilliden er saakdeS Ikke alene en 
meget vejrlig Faktor I den mut niere 
neskelige Opdragelse, men er ogsaa 
el Grundelement i Barnets religiøse 
Opdragelse. 

Kan vi vinde og bevare Bontenes 
Tillid, da er vi dermed i Besiddelse 
al den bedste Betingelse før al Ina 
Indbydelse paa dem, medens vi paa 
den miden-  Side, liv:, Tillidea mattg. 
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Hjemmel brun. 
I il I d . 

- 	Der er en Fortælling out en Fa- 
der, som stod nede i en morte Kæl. 
der, men overfor Kælderaabnittgen 
stod hans lille Pige og kaldte pilii 

`Får og had om at komme ned ril 
harp, Sine sanire 	 ,Kom 
kun bomed, min • 1-lag.e 

.- ren-reirfo-  si foks se Dig. 
Falr 

.Da kan jeg godt se Dig, spring 
hare til, saa skal jeg nok gribe Dig.' 

Og uden Betænkning kastede den 
lille Pige sig ned i det mørke Ruir 
og blev grebet af Faderces stærke 
Arme. 

Den lille Fortælling er baade 
smuk og naturlig; 'hi deri skildrer 
i Virkeligheden en al Barmels mest 
redpeægerle Gruircideridomineliglie-
der nemlig Tilliden. 

[Jørn længes altid efter at blive-
store, og Grunden dertil er sikkert 
den, at de føler sig saa svage og 
smaa. De er usikre og ilde til Mode. 
naar de slam alene, og de søger 
uvilkaarlig en Autorigel, som de 

• med Tillid kan give sig hen til. 
Denne naturlige, barnlige Tillid 

er neger af del skamveste, man kan 
lænke sig. Hvor lindes noget smuk-
kere, end et Par klare, beundrende 
Barneøjne, der mange Gange tyde-
ligere end Ord vldner om Barnets 
Tillid! 

Det er ligefrem gr*ende - men 
forøvrigt ogsaa ofte beskæmmende 
- at se den urokkelige Tryghed, 
hyornied et Barn kan sige: _Det 

-'-bar Far eller Mo'r sagt l• Saa er 
det sikkert. Del falder slet ikke el 
saadant Barn ind at nære Spar af 

'Tvivl saa Henseende. 
Frygteligt, om man skulde give 

Anledning til, at et Barn mistede 
denne forunderlige Tillid! 

Og dog triader vi saa ofte Børn, 
som har sat den over Styr. Man 
kan se del Ina dem: det salpe, 
klare, treuraftende Blik er forirmagt 
af et mørkt. kritiserende, mistroisk 
Blik. Og man kart børe del paa 
dem: deres Tale er fold al stolle 
selerosende Udtalelser, og spydige 
Bemærkninger oni andre Mennesker. 

Sørgeligt er det, at Grunder, tel 
denne Forandring enteer, ar Barnet 
al biller Erfaring har lært, al det 
ikke kan stole paa deres Ord, som 
stase del nærmest. - San kniurrier 
Tvivlen. 

Meit derfor smal der drag facil, at 
Tilliden er et Særkende 	Barnet. 

• Den man vi derfor regne 'ned, lage 
Hensyn til deri og gøre Brug af 
den. 

Desetegg,,,pal det ofte Saaledes, 
at selv 	lykkes tor gode, reb 

- enkende g:kældre at bevare delte 
Særpræg hos deres Berrit, saa skal 

ler, mange Tilfælde skim magtes-
løse og hjælpeløse - ja, maske 
helt ilde af Stand til Cl jvaavirke, 
endsige opdrage vore Barn. 

Og kan vi vække Børnenes Tillid 
til vor Gud og Fader i Himlen, da 
Iler vi værd med til at lægge en 
god og betydelig Grundsten i deres 
religiøse liv. 

Saa vigtig er Tilliden. 
(lid vi inSatte bruge den ret, saa 

vore Børn med Rette kunde sige MAIA 
Kong David:  

„Merle, Dit et min Tillid fra min 

C. Holdgaard, 

Allinge i Aaret1950. 
Eller 37 Anes Fraværelse kom vi 
Maj 1950 igen engang lir Born-

holm. Vi havde negle Forretninger 
Rønne, men desværre havde vi 

ingen direkte Dampskibsfotbindelse 
dertil. Dampskibsselskabet af 1866, 
som vi mindedes Ira gamle Dage, 
havde opgivet Passagerbefordringen 
til nonne, da de fleste Rejsende 

'benyttede den nye Rute over Allinge-
.trilaaco, -30111 i 1. 9:20enty y 
vir bygger pal liannnerenens 
gamle Plads. 

Del var en smuk Foraarsdag, da 
vi nærmede os Øen, og Hamme-
rens vældige Former dukkede op i 
del fjerne. I Kikkerten kunde vi 
snart skimle de paa Hammeren 
A rilagleF:esiningsværker at dere nye-
ste Konstrukl ion. 

1-fer har Darrinark skabt sig el 
andet Gibraltar, ogstoltere end no• 
gensinde far vajer Dannebrog over 
de gamle Klipper. Vi saa begej-
Slæde paa del og lalle om alle de 
Forandringer vi vilde trælle i det 
ga nile Allinge-Sandvig. Da vi kø-
lod Byen i 1013, havde del været 
Danmarks talrigste Kommune, og 
Fremliden SAM trist ud, Skallen var 
stor, og Fortjenesten var det smaal 
med. Slrid og Splid over alt. Om 
Sommeren sloges de forholdsvis 
mange Værter om el Par tyske Tu-
rister, som lykkelig ng vel over 
Rønne var rimede hl disse nordlige 
Egne. - Vinikeren fordrev man med 
Kortspil og Generalforsanilinger. - 
Mou der kan ske store Forandrin-
ger i Verdenshistorien, rig her blev 
paa een Gang Kursen med kraftig 
Haand styret til del bedre. Vi hi, 
sker ikke niere alle Enkeltheder 
desanganemle, men siden den Tid 
gik det nok bedre fra Aar til Am. 

Under disse Tanker havde det 
Ililte Skib, som paa vor gamle 
Konges 75-varige Fødselsdag, var 
dribl _Christian 	narret Havne- 
indsejlingen, meden, Dampskibs-
døllen med kone Mellennnim ad. 
varede de Inenge frem- og tilbage 
krydsende Bande og Lystkuttere. 

Fra Skibets Forstavn havde vl 
god Oversigt neer de mange Las1- 
dampere, tilliarende alle mulige 
Nationer, der laa ved Kajen og los-
sede. Den store Række al Kraner 
og Pakhuse overbeviste os rim, at 
lier var opslaaet en ny Handelsby. 
Den nye Havn var bleven et be-
lydningsfeld Mellemhandelsplads for 

Lamer-sølende«. Herfra har man 
Gange om Dagen Færge-Farbinclelse 
med Sserrlg. 

Medens Rønne er ganet «Mage i 
Indbyggerantal, saa er Allinge sic,  
gel til 35.000, Lige for Landings. 
broen ligger cl sien Hus med Gra. 
nalacade, hvori del ganele armere 
Mæglerfirma Larsen ar  Co. kar 
sine Kontorer. Husets lørste Inde. 
haver har fortærms1 trekker sig 
bage ng bor paa sin 11011e, I græsk 
Stil byggede Villa. paa Langebjerg. 
- Da alle vore gamle bekendle 
Restauratorer var Nedre Millionæ-
res lor længe siden. rig havde huk. 
kel Sig tilbage, beshilldleerift-lr 

pus del Bey. 	du Na.s• 
mellem Allinge og Sandknas. Vi 
stod Ind i cn elektrisk Sporvogn og 
kunde under Kørslen riglig betragte, 
hvordan den gamle By havde for• 
andre) sig. 

Da vi kørte over en Plads Sand-
vig, en Bydel al Allinge, benrær 
kede vi en Broneestatue al en vel. 
voksen ung Mand. Korniakiaren 
svarede paa von Spargsmaal om 

reaudige-
Sandeigboere havde rejst Statuen 
for en alholdli Velgører. - 11  li den 
line asfalterede Strandvej mellem 
Byerne var trods den tidlige P.10r• 
gen, stor Trafik: Forretningsfolk 
som ilede forbi og sparerende sum 
gik deres Morgenhyr o. s. v. 

I de ved Vejen liggende Forly.' 
sielsesetablissemenler var man lige 
i Færd med al udslette Sporene al 
deri foregaaende Aftens Fester. --
Meget forbavsede blev vi, da vi 
riaaede Allinge Tore. Hele den store 
Plads, hvor der ter laa et Hotel, 
var nu Torv med et kunstnerisk 
udfør! Springvand i Midten. Her 
stod vi al for at se paa der monu-
mentale Raadltus. Der er anbragt 
alle Borgmesteres Navne og Por-
Irætter siden 1890, men da den 
store Sal ikke slog til, saa havde 
man sol sig nødsaget at oprette et 
hell Maleri-Galleri; samme var norman. 
(Mig interessant at lage i Øjesyn. 

Paa Poligslarionen beundrede vi 
en ny Opfindelse, hvorved alle Re-
stauralioner i Byen kan lukkes 
automatisk pas ens Gang v d   ryk 
paa en Knap. Desuden saa vi i 
Praksis del kendte Apparat hvormed 
fi'de Folk gines ædru p.sa el øje-
blik Den vagthavende Beljen1 for-
klarede os, at det var en slot Let-
telse bor ham, særlig paa Flytteda-
gene. 

Saa gik vi ned 111 den gamle 
Havn, 111C11 kunde desværre Ikke 
finde den. Derimod sari vi yderst 
forbavsede en stor Glashal opført 
pari dennes Sted. Kasserersken ved 
Indgangen oplyser os olm al her 

havde 1(01111111111C0 bygger en flot Ila. 
demistall med opvarme! Søvand til 
Turistege, SOM kom lerlit i luge 
saa storl Tal om Vinteren, som om 
Sommeren. 

Med alle disse overvældende Ind-
(ryk gik vi i Seng pas Hotellet og 
tænkte over, hvor hunlig dog en By 
kan forandre sig i det 2Ode Aar. 
hutedrede. 	 5. M. 

Rotter og Mus. 

1 de senere ',LAF har man }rift 
Opmærksom tredel' henvendt punt, 
Rullerne reg deres rationelle Udryd.. 
&se, ikke alene fordi den Skede.; 
disse Dyr Imaarsager. et  betydelig.• 
men <Irøre Innti videnskabelige 
clersagelser har grldtgjirt, ar ih*. 
terne kunne nære Bærere elldl 
Forplanten' al forskellige flab 
s1111~111M. SySdoMMO  his Men 
slæt erg 11'154:ene. 

At det drejer sig can virkeligt 
Tab, som Rollerne foraarsagee. 
gear af, al Mali i Danmark 
Taber ol e 7 Millioner Kroner 
Aar, I Tyskland Ill c. 180 Mill 

dtIeone 
Mal KrOnCr, t F117.1■111d til c 
Mintrond, ug r ile fraenede Slør 

Amerika endog t, li Millioner Kr 
ner pr. Aar.  - 	Del er dello, ik 
riden Grund at Interessen er brevs 
vakt is, Udryddelse af disse Uld 
og kraal-rart .Husdyr". 

Bakteriologisk Laboratorium • 
lin• har, foruden sine t Koben 
beliggende 2 Laboratorier og Sal • 
kontor., sin Virksomhed i Paris,111 
Buda'Pest Hane a. Saale, Varaehn 

Som hekendl er Rabin dansk -q. 
I Mtel 191r3 remlyrkeddi Bor n+-  
renen- hseate'Gnug.  

Der er lykkedes ved el malk.. 
vidst Arbejde. hvortil der bl.a. ved,' 
Laboratorieforsag gK medgaael «tir' 
7000 Rotter, al lære Ratinbakterienar 
Egenskaber nøje at kende samt ale 
beide Metoder til al bevare Bacillena 
Virkeevne usvækket; tillige er dd 
lykkedes at gøre dens Virkning mere 
og mere konsiant i Ammes Lak' 

Om Frereganasinaaden stil rrd& 
onel Udryddelse at Rotterne 
Laboratoriet udarbejdet en bestenti 
Plan, der i Korthed glat ud part 
følgende: 

- 1.) Der foretages Udlægning al 
Bakteriekulturen Ratin. Kulleren 
bur udlægges i tilstrækkelig Mængde 
paa alle de Steder, hvor der er be-
mærket Rotter, og samledes al der 
især udlægges simre Mængder  
tur saadanne Steder. bror Rotierne 
har dere, Reder og særlige Tilholds-
sæder. 

Virkningen al Kulturen er !elgen. , 
Naar Rotterne har ædt Bred • 

inficeret med Bacillerne, opstase der s' 
blandt dem enl smitsom Sygdom: 
der angriber og dræber alle Rotter, 
der er moaliagelige derfor. Rotteurne 
do som Regel Ira 8.-14 Dage efter, 
at de har optaget Snu Ilstoffet, ned• 
tagelsesvis indtræder Døden 'efter  3 
Ugers Forløb. 

2.) Hvis der. efter al Bakteriekul• 
turen har været udlagt, endnu fin-
des enkelte Rotter tilbage da Mie-
lages en ny Udlægning. Til denne 
Udlægning anvender man isbors. 
toners bakterielri Præpant Ralinen. 
Delle Præparat dræber Roller u  lem' 
bet al 1-2 Dage, men hunkabler 
ikke Smige sum Tilfældet er med 
Bakteriekulturen. 

For Udryddelse al Mus frernail-
ler Laboratoriet -Museratirr. 

Naar Musene har ædt lidt al ilet 
ratinvætleile Brød, opstaar der efter 
nogle Dages Forløb, naar de los op-
tagne Bakferier har formeret sig I 
Musenes Tarm, en Sygdom, der 
dræber Mosen i Label øl Ina 12.-e0 
Dage. - Musene vil da indeholde 
Rnlinbakterier ikke alener Termer', 
men i alle Organer (Broder, Leve-
ren, Kodet eic), og NM( cl' anden 
Mus, der Ikke har haft Lejlighed 
til al æde Brød med Ratin, æder 
al sin dadc Kammerat (hvad MIM-
er meget tilbøjelig til al garn) vil 
den blive smigete  blive syg af Ratin-
sygdommen og ligeledes dø i Llatad" 



al 2-9  Dage, - og maledes sit 
Sygdommen brede sig mellem 2,1me-
nestanden, indtil alle roodtdgel(ge 
Mus er lade,-og da Modiageligbe-
den overfor Rotin. for Musenes Ved-
konimende /med UndtagelseafSkov- 
sig 

 
Brandmus) er 1-01.;0, vil man alt-

sar i Label al kort Tid være slle 
Mus kvit. 

paa Bakteriologisk Lahnrain. 
dum .12atin.  fremstillede Præpara• 
ter har i Prahas vist sig uskadelig 
for Merinc ,.... t og Husdyr. 

Ufrugtbarhed hos 
Frugttræerne. 
Al Smisionoutela W. kiedei 

Aarsagerne til, al Frugtbarheden 
udebliver nor længe hos unge Frugl-
træer, og at den er for ringer mange 
ældre Frugthaver, er flere end alm. 
antaget. Der kendes nogle Frugt-
sarier, hvor del synes at være Van-
skeligheder i Befrugmingsforholdet, 
som gør Træerne ufrugtbare i mange 
Aar. Maaske er del Mangel pas 
Bestøvning fra andre samtidigt blote. 
sivende Sorter eller særlige Kryds-
ningsarier, maaske Mugel par lis-
seklhestovning. Sandarme Sorter er 
ganske vist ogsa. a olie neget sene 
111 al begynde Blomsterdannelse, 
men selv eller at de er begyndt en 
aarlig og rig Blomsterdannelse, kan 
de holde sig ufrugthare. Alm. grøn 
Reine Cloude, Gramsæren og Gra-
vensten er Eksempler berpaa, og jo 
fattigere Egnen som Helhed er paa 
Frugtavl og Biavl, desto længere 
en ~række - man nævner olie 
20-30-40 Aar - varer Ufrugtbar-
heden. Paa denne Aarsag er der 
dog randet Bod i stort Omfang, sin 
man nu i lange Tider bar plantet 
Sorter, som man kender for at være 
tidligt og riglbærende tolder alle 
Forhold, Sorter, som er Selvbeste-
vere, selvhjulpne, uafhængige i et-
hvert Tilfælde af derhenhørende Hin-
dringer. Eksempler er de rigtbr-
rende moderne Æblesorter og Pærer 
Louise og William ,Victoriablorn• 
men og flere. 

Beskæring medfører formindsket 

Frugtudbytte. 

Senere har man fadet Beviser for, 
al Beskæring medierer el formind-
sket Frugtudbytte, ringere i Forhold 
til, hvor stærkt der beskæres, altid 
mindre end hos ubeskaarne Træer. 
Der er ingen Tvivl om, at Beskæ-
ringen af unge og yngre Frugttræer 
er en Mærk! medvirkende Aarsag 
til, al unge Frugthaver som Regel 
yder altfor lidt ag for sent. Denne 
Ulrugtbarhedsaarsag er jo særdeles 
let at fjerne, og det skulde man 
uden al Tvivl og Tøven gave over 
alt tEspalier modlagen, hvor der lie-
skæres at Plads- og Begrænsnings-
hensyn). Standser man Besktenn-
gen, vil der snart vise sig tiltagende 
Udbytte. I de nierinesle Overgangs-
sar titan man da finde sig i den 
unaturlige tætte Vækst, der netop 
er en Følge af den naliirsilidige 
Beskæring. 

Bekæmpelse af Svampeangreb. 

Imidlertid plages mange af vore 
Frugttræer af Svampeangreb. der bl. 
a. ytrer sig ved al dræbe mange 
smaa og større Grene; visse Træer 
faer endog hvert Aar deres Skud-
spidser dræbte af Skurv og Kræft. 
Enten Kvisten skæres at med er: 
Kniv eller en vis Greninasse aarlig 
dræbes. af  Svampene, virker næsten 
lige skadeligt og formindsker Frugt-
udbyde( I Forhold til del Tab, Træet 
har lidt i sin Gremnasse. I mange 
Æbletræer bevirker Fruglskininiel-
svampen og i visse Pæretræer Skurv-
svampen et enere direkte Tab i Frugt. 
udbyttet, da disse Svampe dræber 
en Mængde mita Frugtgrene og 
Binnisterknopper hvert Aar. I de 
Heste Frugthaver kan malt finde 
enkelte særdeles sunde Frugttræer, 
som er næsten urørte al Svampen. 
Det vil i Reglen ogsaa være Træer, 
der er rigt besat med Ftuglgrene 
og Blomsterknopper og netop nogle 
al Havens mest yderige Træer. TII 
den anden Side linder mon nogle 
Træer (Soner), som er stærkt mis-
handlede af Svampene, fattige paa 
sunde og levende Frugtgrene, og 
som gennem Aarene.yder de ringeste 
Bidrag til Frugtbasten. Derfor Ni-
vel Kampen mod Svampeangrebene 
et vigtigt Led i Arbejdet for at ved. 
figeholde Frugtbarheden i Haverne. 

Og netop Løvfaldstiden kalder 
pen Frugtavlernes Omsigt og 

Flid, for at befri syge Plaigedele, 
som overfare Stillle til næste Tsar, 
hvilket er Tilfældet med de Grene, 
hvori de knorrerne Svarripe er trængt 
ind. De døde eller halvdøde Grene 
klappes og skæres al og brændes, 
Jorden fermes ,ed Skrabning, og 
Skrabningen kims ned i gravede 
Huller. Det er først eller en sari. 
dan Rensning, a Sprøjtning med 
Kemikalier er paa Sbr rette Plads. 
SprojIningen med 2 nets sin Illaa-
slensoplosning eller tuml Svovlkalk. 
teedske 1 10 man lidge efler eau 
snart soin 

Eti hel anden flfrtigtbarliedsaarsag 
findes irnidlerlid i Jardbilmisforliol-
dene i Forbindelse muml Træernes 
Ernæring, 111011 heroin i uu anden 
Aril id. 

Stemmer fra Publikum. 
Som bebudet i delle Blad Nis 2 

skal jeg nu komme lilbage nil vore 
Vejforhold. Der er i forrige No. en 
indsencll Artikel om deri ny Lande. 
vej 1. Eks., in, del Irma jo være en 
Turist, iler har beskrevel den, og 
set fra dette Synspari kim slet jo 
være megen rigligl og godl, hvad 
han skriver, men 	'ned Hensyn 
til dennes Beliggenhed og Retning, 
saaledes al den kunde gavne Byen 
- det er noget helt andet. Er (let 
ikke sargeligt al tænke sig, at ogsaa 
her  ene vi - ligesom ved lianen -
komne gab afsled. Nu udmunder 
Vejen ved Kalkbrænderiet, altsag i 
snrnure  Uilkarri af Byen som Banen, 

UstrlkWAtem•StrieknIfigr 
lims ell gang e lille Stykke nær, der 
berører Allinge Byvang, ku:aende 
over Olsker Sogn. Hvad havde vel 
..:eret naturligere end al Vejen var 
anlagt lige fra Skovho ned forbi det 
norske Hus og Kokkelokken, ud-
mundende lige I Hjertet-el Allinge, 
midt imellem begge Handelshusene. 
Vejen var da kommen midt igen• 
nem Byvangen, soul derved var 
stegen ganske betydeligt t Værdi. 
og særlig var der givet Betingelser 
tor *mil-dige Hasinandsbrug, og 
god Forbindelse og derved gode 
Afsælningsiorliold for vor Sten- og 
Teglværksindustri, samt endnu mere 
nalursknii for Turister end den sne 
værende Linie. 

Den kostbare Vedligeholdelse al 
den lange Pilebros ej var gulel over 
-pas Anne', og Kommunen Var spa-
ret for den store 1.1ilgift 

No kan der siges; • ja. men del 
vilde dog være, iiterringalsral al den 
nye Landevej ikke e-thIle ved Barn:- 
stationen, der skal jo Oplandet al 
med sine Varet Nej, fon Forladelse! 
De Varer, der kures til Allinge, et 
særlig Da ns ps kig vare 1, saasom 
Kreaturer og Kalve. Svin til Videre-
(fusel med Banen til Rønne Ira 
Rutsker Sogn, ene snart talte, hvor-
imod en stor Del Svin kommer til 

Slagtning I Byen. Alt lal! blev det 
en Omvej med disse Varer, og sam-
tidig kommer de Vogne, som har 
Gods Ill Banen, ikke ned i Byen, 
men kører lige hjem igen, uden al 

der gives Lejlighed til at slag en 
lille Handel af med Byens Fmrel-
ningsdrivende med del svime, 

Var Vejen bleven anlagt atlYen 
nordre Linie, var Kottimmiens Til,  
skud sansynligvis bleyen nogle Tu• 
sinde  Kroner  større, idet Olsker Sogn 
sen vel næppe havde garanteret for 
de Par Tusinder, de gjorde, mit vi 
havde i rum Fald fadel fuld Valide 
nor vort Tilskud, istedelfor deri ringe 
Fordel, vi nu bar opnomen for vore 
Penge. Men Skæbnen i forskellig 
Skikkelse vilde del anderledes. 

- Den anden Vejforhindelse vl 
har ha Dynddalegaurd a Ru over 
Bandslad og Tein er ganske vist en 
Bivelsforbiridelse, snor fremkom part 
Redningssieseitets bittings og Be-
kostning, men semi overloges 111 
Vedligeholdelse som 3. Kl. Bivej af 
Olsker og Rø Sogneraad, og disse 
har indtil nu vist deres gode 'Vilje 
Ill at vedligeholde denne. Olsker 

. - 
Soen forbedrer Vejen!neillem Tein 
og Allinge ganske bedeligi tear 
ved Regulering og Sprængning al 
Bakken ved Sandkaas, men jeg ler 
link I denne Forbindelse tene en 
Henstining nil i is Sortiremad,  urin 
snaresi at cifre noget paa SIrsknin-
gen Bandslad----Dynddalegaard ved 
Pindoesel at lidt gode Malerialier, 
,an den ikke bliver ticl sars slem 

Retale, rig saa bliver Vejen i sin 
Helhed en Fornøjelse al paSSere, 
ikke møntst kir sin Nalurskontreds 
Skyld. 

har vi den gamle flask 
Album' Landevej. Ja, rim den 

kanman Ikke sige andel end, ni 
den er skrækkelig 'um  sine Steder 

men Sivkkel mellem 
Hullesmard og Slorliikkeliakken bh-
ser nu grundforbedret til meste Aar 
og ligeledes Ira Allinge til -kærn-
banen. - Paa delte sidste Stykke 
bliver Grøften ved 1)r. Borebs Have 

og pari dennes Plads aulaer 
en Spadseresti. 

Landevejen er, som alm. bekendl, 
i Sin Helhed anlagt i el riregel ku. 
perel Terræn, og værst fra Vedisy 
til Allinge. Den ene Knold med 
slærk Stigning alloser den anden, 
og at disse, Tid efter anden, tor 
længe siden burde været afgravede, 
levnede eller omprofilerede, er vist 
alle OrileZnens Beboere enige 0111. 
Særlig grill er del med Degnebakken 
i Olsker. Denne er allerede tor 
mange Aar siden donit -algRvelvej. 
anoskoor'•&ftvr laincili verf iruNe"..-  
retning hil AIII1M, Men har eller ko 
bliver den udskud' 111 Fordel fur 
andre meget mindre belydelige 
niofre paa Syvl-  sig  Vestlandets 
Landeveje, som min i den allersidste 
Tid. hvor Stigningen ved Risegaard. 
Vejen i Klemensker blev afgravet, 
og hvad betyder denne lille Stig-
ning Tunø- t/erribakken. 

Her e 
ligt 	glat Føre om Vinteien, 
nrCå''sfisYrt-1-t-rve'19-ikt-  jo ort.ivn.I. 
dpi. at man korte istag midt paa 
Bakken og risikerede at Vogn og 
Heste gik baglæns ned. 

Her mad bestemt gøres noget 
snart, og for der bliver forelagel en 
ny Grundforbedring. Olsker Sogne-
rand rig vore stedlige At-tilstands. 
medlemmer inm her lægge sig 
Selen hos del :mede Anitsvejudvalg 
og Arnissejinspeklitren, tor n1 lun 
dette Arbejde igang snarest 

- Af aralie {tinte rig derved ret 
alygee SlignIngee ram -denne Vej 
Iris tier jeg i Flæng 1, Eks, Knolden 
Vel! Peesteilaininen, )sækkebakken 
og  dell lige nedenfor liullegnard; 

alle disse burde forliengsl været af-
gravede, men Nordlandets Beboere 
har været altfor taalmodige I denne 
Retning, ikke gjort Ophævelser nok, 
saadan som i de :indre Byer og 
Sogne, rig derved ære de pletle; 
de har med andre. Ord været altlur 
artige Børn. 

Niar Sognerandene og Byraadel 
her vil anstrænge sig en lille Smule 
i Fællesskab, vil Hasle-Allinge gl. 
Landevej nok blive taget under Be' 

handling til Gavn for Land og By. 

Ill Medlemmerne af Barn-

ternes Kreditforening I Nor-

dre Herred. 

Paa Lørdag skal vi ansat' nil Mode 
i Rønne, blandt andel ugsaa tor al 
vælge Taxationsinærid, 

Her  i sod Sogn foregaar i disse 

Dage en mrerkelig Agitation, idet 
al mon søger al indbilde Folk, at 
Hr. Gearlejer Jørgen Olsen pair 
lynggaard i Bo, ikke er god nok 
nil vedh[irende at udfylde denne 
Plads, som han har beklædt int si-
den Kofoed Lindesizaard her I Sog-
net døde Jeg, ug mulige med ung 
merler imldlelid, at del vilde vane 
en Skam at vrage Her Olsen. Han 
er er en ældre dygtig Landmand,  

har god Indsigt f Ejendoms,. 
Værdi og hvad der kan tages ud at 
dem, ni: er teltel rig  agtet I sin 
Kreds,  ilt mio, skil han 411* væk, nu 
de hun et kommen godt ind i Sa. 
gerne, Er det ikke ren Principper 
et komme ind pair I Foreninger,  

Jeg sælger min Lid til, at Folk 
nordre Herred og ogsaa Allinge og 
Sandvig sti mode i Rumle paa Lur. 
dag ug slotte Olsens Valg hil Taxa. 
rionsmand, vir kan godt  være  beta 
med ham. 

Medlem Ira Olsker. 

fra Uge til Uge. 
Allinge Havns nye 20  Tons 

Svingkran. 

I Tirsdags Eftermiddag limeloges 
den endelige Poise til Aflevering 
al den nye Kran paa Havnens nulre 
Kaj. 

Tilstede var de fleste Havneud-
valgs-Merlienimer, Kranens Kon. 
sinikior flerm Fabrikant C. Johansen 
af Firniael C F. Riede) 2 Linde-
gaard i København, der har over-
taget delle Arbejde for A/S. .Tilan" 
sammesteds. bynker sidste Firma 
f nat nendvalgel bar den egenlige 
Kontrakt med, desuden sans en snur 
Del interesserede Borgere. 

Kraner) er 1141111f1 som en nlinin• 
delig Svinekr.in af Slagl og Jern, 
nued cn Ind SladISIt4114 S11111111111C1 (-1011 
rum n bramener pæl Midten, slartende 
i 2 smige Fundaineittplailer, der er 
indgnide I el lielon-Finufamenl, 
som tillige Udgør en Del  ol 

Byrden er nphrengl i 4 Parter 
gaWaniserei Slaaltraadslov al c. 28 
mori Diameter. Kranen skal bene• 
nes at -I Mand ved Toltriiiie al 
storme Lask og til Drejning a1 samme 

-vesling i Spillet, kan en [Minke 
Byrde Ioner ti-7 Gange saa 
50111 den største, Ved Porsen lut• 
ledes godt 40,000 Pd. (dels af Gra-
nitsten og dels Jeriikieder, der var 
nøje opmaalte og vejede) og der-
efter drejel helt rundt, og det saa 
ud til, at all fungerede sikkert og 
godt, hvorefter Kranen overtimes af 

-Havneudvalget, der ved Anskaffelsen 
al denne isene ril hase alinuipet 
el længe luft Savn af d'Hrr. Sten-
værksgjeok idet disse i flere Tilfælde 
ikke hal lindet grue Tilhud via 
Leverancer, hvor der var tale OM 
store Sten af Frygt for, ikke at 

kunne udskibe disse med de nor 
flaanden værende Midler. 

vwpq  haabe, at denne Anskaf• 
helse.~. blive til god Nytte for 
Brugerrteog Havnen, der all ialt nok 
kommer til at Ildrede den betyde-
lige Sum al ea. 11,000 Kroner ko 
dette Arbejde. 

Firmag Rieder & Lindegaard har 
bl. a. tidligere Klim - 2 Sik. 25 Tons 
Kraner til Københavns Havn, torn-
den liere mindre Kraner der og til 
Provinserne, og siges al være Spe-
cialister paa dette Ounaaile. 

Sølvbryllup og Bryllup 

min samme Dag. Paa Søndag hol-
der Avlsbruger M. 1-1. Mari bo og 
[bistro deres Solvlarylltip. 	Deres 
Deller A n nal vies samme Dug til 
P. Frigaar 4, Søn af Gdr. Frigaiird, 
Vievergaard i Olsker. 

Landboernes Opmærksomhed 
henledes paa, at der endnu kan re-
serveres nogle Itilleller Ill den Alleen 
underholdning paa 1 toldl 
Søndag den 21. ds., 111%i/filt Selskabe-
lig Forening indbyder, og hvor 10, 
a. 41r, Klnkker .1 o 11 a n se ni Ira Rørane 
med 30 glade Sangere vil synge de 
borribisIrrishe Vaser. Lister til ['an-
tegning henligger hos Capi. Koekted 
og Bogir. Gornitalta. 

SeettornIssen, 
deri uforbederlige Gavtyv, har 1111 

egcbtad4, ug ..4. er • 

frieri ud over Nordlandets HaaØk  
hus's KM.Annonce. og Kullene 4.4 
den Orund bleven dobbelt sak -• 
end dr i Virkeligheden er. 
etc nemlig noterede for 500 
filpil Pil,), det skal være 1 000 
420011 Pd.) Firrbrugerne lagr 
ledes dobbelt saa meget Kul 

Pengene. 
Benyt derim Lejligheden  hl - 

forsyne Dem. 

Allinge Skibsliste. 
rtiltannende: 

„ .kimmen .tleigren.- ni. Hr 
fra Ockarehaorle 

13. Skonnert .Kristian•  med Styk: 
gals 	Ktrbelilias n. 

- Skimmer! .1 laaber ned 
Ira Klagshamn. 

I Idgattende 
In. Skonnert .Dannettrng• rn. granit 

til Kiel 

Gudstjenester. 

Søndag den IS.

- 

 November. 
Gudstjeneste i »lige Kirke K1, 91/g  • 

Ols Kirke 51, 2, 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 12 Form,  2 7 Efterm, 
Ktemnerkonlorel In I 1  sag 2  I. 
Laane- 	Diskomohanken 2 a Elm, 
Sparekarren 111 12 tryl 2 I 

Sparekassen Ill 12.  2  -4, 
Itnmm,klhsexpedilionen, ;when red SIM 

hertes Ankortmi 	Algeng Tirsdag 
rir fredage 	Mandag oa 

Torsdag Kæm. 
Sognepræsten Tirsdag rig EreiLla k -7. 
Drstriktslregen 	og  2 3 
Posikontoret 9- 12 rig 2 7. 

	

Søndag 12-2. 	• 
Telegraisiarionen K Morgen 111 9 Aften. 

Søndag 12--Z 
llornmesteren Kontortid hier Sagndag 

Kl. :I paa Skolen. 
nranddireranren Mandag rig  Øg 

Form, re ril K/ 
ser 

Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaiod 
Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9-12 og 4- 1r) 

Ens Ret for store og smag. 
Forleden  svin jeg ind hos Købmand 

N N, en Ilink, behagelig Mand, der altid 
har gode Varer, og derfor sind der og. 
saa 5-6 Kunder i Forvejen. 

Blandt dine sar en brie Dreng med en 
Kasse paa Armen. Der kom stadig ny 
Folk, og der Nev seadegingfillehr  -voks-
ne. medens Drengen tir Trods lød. al  han 
et Par lian& havde forlangt, hvad han 
skulde hare, fik Lov og al stal.. 

Til sidst sporens Købmanden mig ren-
ligt. hvad jeg ønskede.  ell  jegsvarede da 
at jeg ønskede, den nik Kunde. der rar 
kommen hm mig, «matte bl,Ne ekspederer 
fore. thr den, der kommer font til Mulle 
bar forsl malet. 
Saa fik Drengen. load hun skulde have. -
og forsvandt. Købmanden ytrede, as .saa-
danne Smaalsre har ingen Skade al at 
venre., men jeg rar ikke ganske enig 
med ham, thi dels skulde Drengen «maske 
netop skyndt sig hjem hl en ventende 

r. og dels er det al yderste Vigtighed, 
an de voksne viser Redw4hed peer Isir 
Barn. thi hvad nytter ellers alle skinne 
Lærdomme om Børneopdragelse, mur vi 
ikke selv prakiisererRedgrdighedsponeip-
pet, rderlig hvor det gælder Smaatolk. 

Sig ikke: Del er kun et Barn,. Lad 
netop Barnet lide at her er iigegaar for 
store  og  smag, derved opøves den unge 
Sla'gu til rigsaa selv at prakOsere ReMer-
drghed. 

Bekendtgørelser 

?Biogral: 
Zinken b in_ Shmorillier AI. 

1- air ',laot efter 

141gnreloteiir 	Zenemil1r• Bet 	' 

amberne 11 mafia. 14...1:51..1,-  
Xdrøi ithrern Zarral i  11 

iteullvipmeatniiiefer. 
'Ha« Ilritharminien nol Mk Ilt »fe 

- gerrige 

ilvinedfinoils 	d'rin-/Nunik, 	• 
■ =weermar 

F Balla0864  111  



Billeder 
indrammes smukt og 

billigt 
Jola.s Kure. 

Husk at 

Jacob Larsen, Allinge, 
personlig besørger al Slags Bud-
bringelse saasem Pakker. Lotteri-
fornyelser, Regningskrav, Penge-
besorgelser med mere til eller Ira 
Rdnne hver Tirsdag og Fredag. 

	1.••••••  

Forlang altid 

OttO Mdnstedis 

OMA 
Plante Margia ne 

Bolster. Nankin & Satin 	Restbeholdningen  at 	- 

fores kun i  gode garanterede '<v.]. 	hvide og ecrit Gardiner' 
liLeter. 	 lidskrIges ld imulythefigl nedsat pik! 

Vi anbefaler 
	-V`" 

Sengeudstyr! 	Gardintøjer. 

15111  
4r1444111111‘ Vi anbefaler vort store 

ii991% 
uelassorterede Lager.  

Specielt anbefales: 

Hamre. Høand- &Falcimcer. igangsatte Havle, Brændesave 

Skovsave. Alle Sorter Bygningsbeslag, Skruer, Søm, Spiger. 

.:‘711iuåie J-Colonial- 4: rfroduktforretninj. 

Uor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 

frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

.7111inje Jfalanial- C j'roduktforretnn4. 

Vi anbefaler vore «tnt lille 

13 g" • x-ti.12x.A.e)r. 
Særlig fremlueves: 

Nye kærneløse Sultana-Rosiner, &made, Mandler, søde og bitre, 
Cardemomme, hel og stødt. Extrafin Flormel i  12%-25---50 kg. 
hvide Sække. 	Alt i friske, sunde Varer og til billigste Dagspris. 

jColoniat i diroduktforpetnin. 

Skal De købe Dem- en Flaske 

-extrafin Cognac eller Rom? 
og en Kasse extra gode CIGARER, gat da til os. 

_ 	Vi har et stort Udvalg og smaa Priser. 

hine J-Coloniof i ,Produktforretninj. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKELOVNE og KOMFURER haves altid 

.«"P-a›:n,..'åger til FahrikeriS Priser. Endvidere anbefaler vi vort 

Lager af Stald- og Tagvinduer samt Pumper. Cement & 
Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning.  

Forsøg vore prima Kolonialvarer, 
og De vibeiblive tilfreds. — Altid billigste Dagspriser. 

NB, Et. Parti BLOMMER udsælges til meget billig Pris. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Allinge Cigar- & Confektureforretning 
anbefaler det største Udvalg i  Cigarer, Cigaretter & Tobakker i inden. 
sti udenlandske Mærker. Piber og luse Pibedele. Brevkort. Prospekt-
kort og Rammer. Terracotla & Majolika. Liedervarer, Oafanteri og 
Legetøj samt stinsie Udvalg i Kante la I u r e. 0 Alle Slags 	t 
Chokolader. 	 Chr. jol. 	sen. 

C. Larsens SkotQhforretning, Allinge. 
Stort og righoldigt Udvalg af alt moderne Fodtøj til 

de mest mulig billige Priser. 
Leverandør til Varelotterlet. 

Cykler 
Da jeg endnu bar et meget stort Loger 

.  	!„eg.'le,..)5'`'.r.1-,1igsk;',!,getneiLEZita:; 
Cykle til en Pris, som" er sat billig i 

Forhold til Kvalileten, at De intet Sted kan kube billigere. Nogle nye, 
men lidt brugte Cykler sælges til yderst lave Priser. Gamle Cykler 
til 15, 20, 25, 30 og 35 Kr. 

H, C. Mortensen, Allinge. 

Vort loger er formel med Hvedeklid, 

("oldinge Foderblanding Nr. 1 samt alle Sorter Foder-
kager rag anbefales ærede Forbrugere 

Allinge Kolonial- & Produktforretning.  

Anton sonnp, 
Ligkiste-Magasin 

Nørregade, 
anbefaler 11,11ækimer i alle Sturreber. 
,5454,[i LMVIrammaled[ sum :morlraalede 
solidt ug smukt forarbeWede til enege: 
moderate Priser. Ligtøj levere.. 

P. A. Juuls Smedeforretning 
ALLINGE  - 

nnbetafes 13y- og Landboere. 
Vognbøsninger paa Lager. 
El brugt KOMFUR billigt til Salg. 

Høiers Hotel 
~daler :min 

Restauration & Thealerhafe. 
Som bekendt: godt Madsted. 

Lokaler for Selskaber og Meder, 

fl,A7111 Eneste existerende 
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og Mus. 

Forhandler i 
Nordiand. Haodelsbes. 
	•k[CCCCODZCtgl 

rede £mserinDe! 
Har De til Deres Linnedsyning 

Brug for, eller ønsker De en nyttig 

Foræring 
til Deres Veninde, da se vore 
store Serier i BRODERIER. 
fineste -Madapalame" i sjældne, 
smukke Monstre. Varernes Kue-
Uld og de ualmindelig billige 
Priser vil fuldt ud vinde Deres 
Bifald, 

„MESSEN" 
Chr. Olsen, Allinge. 

	1 COM 0 0 COZCO 

Rogea2rter 
saml extudint Lammekød til bil-
ligste Dagspriser anbefales Ira 

Allinge K9105131 gu Produkliorrotoiow 
De rirede Landboeres Op. 

mp,k;ornhod henledes til 

Hotel CENTRAL, 
hvor tran altid serverer 

fineste Smørrebrød til moderate 
Priser. 

R. ANDERSEN, ny Vært. 

I. B. Larsen 
,1111.Q1aler 

1m 	'knive 
Itrualkniko 
littrberknir e 
Linttedrnkse 
Itrodernnkete 
Pnpleonmkne 
Kliedelturnter 
elnerla 	 
Itu belbørioler 
itintakbnrki.e 
rittikennrehernter 
linsadeLonmter 

ejelkonee 
Iliarberpemiler 
kiltryleorernote 
Tandbur-der 
Neglobirenter 

Sture Udvalg - 1111141e Priser, 

Ved Ravnen. I. B. LARSEN, Allinge. 

Allinge Sanelmag erlorrelning 
Udvalg i rteletoJ, Køre, uld," 

einntlehnIkhamand 
Jmmierittkker, le niret er, ittuktotn• 
sker. Onme• d linenotnkkor. 
klkalotanker.'rornyntre, chnim,.  
lunger fra35Kr. Snitter ined 
14[Irml'IMM-1.1" GynxekloiCm ILdwiletm• 

stele. Stent Udvalg I lir t mokntoffe, 
Gamle Møbler omstoppes sn betrækkes 

billigl Ikeekhrandtmøer I stort pilotg 
stavcl med Fjedre søm Elastik. i alle 
Størrelser. EJedernindraomer. laste 
Madrasser, spiralsenge. 
Telt  57  •  B. L. Hansen. 1.'" 

Damprensede 

fjer o ,Dun 
tin far Støv) til mange Priser. 

Fuldstændige Sengeudstyr 
leveres hurtigt. Syningen er gratis. 

Jernsenge og Feltsenge 
lit Fabrikkens Priser. 

Vi har de bedste Hvidevarer.  
En god dansk Dowlas 22 øer 
En extra svær 	do. 	28 øre 
Enkeltbredc Twistlærred ter 17 vi. 
Medium. Twill. Pique, 

Bommesi, 
Alt af dansk Fabrikai. 

Vaskeægte Bomuldstøjer 
og Forklædelærreder i mange 
nyn MI1115iIC fra 25 øre. 

Uorblanbets 
Ererenndør tir Lundby 

En god brugt 

frostfri Pumpe 
med ca. 20 Fods Rør er billigt til 
Salgs. 

Bogirykkeriet anviser. 

Løbesedler. Programmer, Plakater 
Love og Kvitteringer, Fragtbreve. 
Konvolutter og Brevpapir m. m. 
leveres til de billigste Priser fra 
CornileRWErgnklftitf. Arlffige. 

A. M. Lindberg 
- S. Serensem tkerlolecr - 

anbetaler 
Lommeure. Stueure, Vækkeure 

Briller, Læseglas. Nikkenier 
Termometre 

Felt- & Brudegauer. 
— Teleton Nr. .1 - 

Brugte Ure lages i Bytte. 
Alle Reparationer ndlores omhyggeligt 

og billigt 

Rodvixi 
„Ilnu Ns' 

1 Kr. Flasken, fi Flasker a 95 øre- 
Anbetales 

som en let og velsmagende Bordvin. . 

„DOWS' Portvin 
ISO øre Fl. 

Fyldig og velsmagende. 

,,klavrodaphne', 
Græsk Portvin Ira M. 5. Dam tf  Co. 

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

Sion Lager al 
Cognac, Whinky. atom. Ægte Cam 
en. Likør, 110 	aturlerume. 
Allik5lags Faubortg Likører. 

Altid til billigtik 

J. .13. hapsen, 
ved Havnen, 	 Allinge 

lfillmestrentlte tllUaer fis Iterb al 
Orator ithiellfneie teinet-0~11<e pas 
tein 

Qager- & «onDitfirforretil 
,'(riff Sera hier talt fra <nol Hoster, 

totiel tSlrnrrbels tout emiiillbrtte ni, mit 
Vdtlentevr eta tov/kalv toner Reerr 
mobtaerf 

fr3rtutlisk 

{."1+.1abreti. 

Malerarbejde 
udføres overalt paa Nordlandet.  

Laurits Christensen, 
Mundvig, 	Telefon 46 

8pb.ZPI./(.„./(0/fedU3fil 
i alle Sintrelser. 

El Parti lidt smudskede 	• 

langt under Prisen. 

Haandkkededrell fra 22 kbe 
Bygkornsdrejl med rød Rart  25 ør•I 

1 Ids)/irn 
smiges. trods PHssfigningen, til de 
gamle Priser. 

Tricotage 
og al Slags Underbeklædning 
satset til Voksne som til Børn. 

Uldveste, Sweaters etc. 

Uldtæpper, Sengetæpper, 

Dækkener, Valtæpper. 

artelstiuA 
ør. ag Varrmrorr.Frrpr 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

bringes i velvillig Erindring. 

B. Bang,:", 

Allinge Af holdshotel 
anbefales fly- ord 1.andboere. 

Pensionærer modtages 
lit billigste Priser.  

V. Nielsen. 

Gulvfernis, 
Nalerfureer, ISMUC rag r (rerevne. 

Guldkroner, Selrb 	, 
tørre og flydende 

Usle rpennler, Tjterekeste, 

14 n I k elt omtr. altid til billigste 
Priser. 

3. 3. Larsen. 
Al linet., m ed I in non.  

Joh. Hansens Malerforreto. 
- anbefales - 

Norregade, Allinge. Telefon 20. 

Glasskilte 
med Rad Guldskrili og Brillanlbogstave5, 

meget billigt 

Ledig Stilling. 
Distriktsbestyrer søges Id  et sien 

dansk Livsforsikringsselskab i d 4mi 

Nordbornbolms Distrikter. 
Gage, Provision ru. ni, gives. 
Billet markl.: 101 indlægges lud 

Bladets Kontor. 

Vasket Uld eg rene eldee Klude tages i Dytte til bjesk Pris. 



Stort Udvalg i 

Haffe-, 
The- & 

Chokoladestel. 
Fixe Spisestel 

til b og 12 Personer,  

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Danielingen. 
Chemiser, Deo!, 

 lieder, 
Natkjoler, i stenly, 

N ak ketle* ry idefork i red e r. 

Alt af goderStoffer og smak) Ar- 
bejde. 

Skorter 	Lærred, Moire og 

Klæde, 
Al Slags Trikotage til Voksne 

rag 13d711. 

Nord/andets Handelshus. 

flerre= 
Gummifrakker 
al bedsle engelske Fabrikat i sind 

ladvalg til Priser Ira IS Kr. 

• Nordlandets Handelshus. 

Skindkrauer 
og Muffer 

1 snavet billige som linere Skind-
sorter, billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Færdige 
Drenge klædninger 
iaavel i Jakke- som Matros-
facon, fores i alle Størrelser.  

Nordlandets 
Handelshus. 

Fotogral Alfred 
	eis ALLINGE t-ur=--.-t 

Publikum bedes bemærke, al 
glandel pas de korte Dage er Tiden 

. mellem 9-3 bedst for Fotografering. 

Husk Geres Normalbrød 
faas kor, i 

M. S. Henriksens Bageri, 
Telefon Allinge 37. 

Gulvnnaatter 
Et Parti Gulvmaller udsælges 

denne Tid til extra billige Priser. 

bedete ror 3 , 
	 emte 

  k"" (Jr.-,,,,  
I. 3E3. 1._.ex,rac,TI. 

Skal man have en ny Frakke eller 
Klædning. gear man ben til A I f r. 
Bendtsens Slirderforretning. Allinge, 

hvor der er Lager af alle Slags Klæde-
varer i stort Udvalg og i gode mo-
derne kvaliteter. som forarbejdes efter 
nyeste Snit med Garanti for god Pas-
ning. Ligeledes leveres Dameovertøj 
B Spadseredragter elegant eg moderne 
til meget billige Priser, 

„Hallelys1", 
1.'700 Pruatliiter, sunde. kril/- 

0fle, i Udggqk Sorlrr. i r,o k"- 
ser i ualmiadelia kraftig 

FruglIneske, Sirbuske, 

[mer, Hiwa. 1.111 rdEph1,141,  SI111,1•1 

801I1 alt tit Hareanttea twaltaientle. 

M. Kr, Kofod. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne %soninger rom 
C31 i Arkene narre& som skatte- 
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge.,  
rier. 	Tommø Ankom bedes 
returneret hurligot muligt. 

G. SALMON. 

..ostersebadet Bornholm" 
Eller f3egzering al el Antal Aktio-

nærer afholdes Onsdag deri 19.No-
vember Kl. 6,, en extraerdineer 
Generalforsamling paa Fmsanr-
lingshnscl  

Forbandlingsermie: Klage over 
del ved sidste Generalforsamling 
sledfultdrie Valgs Gyldighed 

1:vanillen Valg. 

Det bekendtgøres herved, al Tirs-
dagen den IS November kl. A, fin 
10 10 Form. til 1 Ffterin. og fra 
4-8 Ellen». foretages der Valg el 
7 Medlemmer til Allinge-Sandvig 
Ligningslen mels ssiun. 

Valgstedet for Allinge Valgkreds 
er Allinge Rundfnis og for Sandvig 
Valgkreds „Klos Holer (Indgang 
gennem Porten). 

Kandidailisler er fælles for [svagt 
Valgkredse. Disse Lister, egenhæn-
digt underskreven: al 111h1(11$1. 5, hejst 
1:1 Vælgere som Stillerg og ledsaget 
af en Fortegnelse over Stillerne, 
hvori disses Navne, Stillinger og 
Bopæle tydelig er angivne, Indleve-
res til undertegnede Formand tor 
Valgbestyrelsen senest inden Fredng 
d. 14. November Kl. 7 Anen 

Allinge.Sandvig Byraad 
den 3. Novbr. 1913. 

P. R V. 
N. A. Holm. 

Andr. Ipsens 
fotografiske Atelier ved Havnen 

bringes i vektilig Erindring 

Moderne Fotografier. 
Billeder indrammes. Telt 4. 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri i Allinge 

er altid forsynet med alle Slags 
Moller. Saud enkelte Sffill bele 

Møblementer leveres billigt. 

Tørrede Her 
El Parti tørrede .1-/blee 

til :10 øre pr. lian Kilo 
lortede udborede Æbler tit 40 

e'rfUt idie're
le Kalv 
	lortede 

Pidrnebter. 
II, Id ebirr, 

.tbrik nn.r. 
Feraken, 

Prøver, 
altid hl billigste Pris. 

Et Parti stenfri Blommer udsælges 
til  35 øre pr 1.'n 4 

I. B. Larsen, 
ved Havnen. Allinge 

Alt til Belysningsfaget 
anbefales. 

nord- eg Itmugolanwor 
eller Omforandring af disse III flux. 
2 til 3.n anede Kramer meget billigt. 

Neded heddet dell du Lamper 
i Forskellig lidslyrersc. 

	

De nyeste og mest gashesparende 	• 

Gas-Apparater, mrkt, „DANIA" 
anbefales meget. ' 	111 

Reparaeonert:NXINZ,Dns.- & Vand 

Elektr. Lommeapparater, Ilse Batterier 
Harald Petersen, 

vand- og Gasniesier 

El sloil Park 

Tapeter 
udsælges i denne Tid in langt 

under Prisen. 

Willi. Hansen. Sandvig. 

Det betaler sig 
at kube sine Manurnkturvarer 

hos 

Wilh. Hansen, Sandvig. 
,■.:■,.4.,.:Prwit,rilskedt, Klude ken,,, 

til 

Levetander til Varebtlteriel. 

Ugens Humor. 

1tridenuaskine:. 
N - 2••li I 
Sari mag De pægle pas. i ham Ile køber 

er Piano. ar mart da ikke sukker Isen, 
en Vridemaskine sid i Stedet 1,1 

Den første Tøffelhelt. 
Det *kar med Talemanden .0t ømt um 

der Tolfelen• som med sal mange andre 
gamle Ord, an man Ikke kender dens Op. 
endelse med Sikkerhed 

Der forteltes ar Paven og Kejseren en 
gang i Middelalderen klar Fejde med hin 
anderi, dg da Vreden blev slurtele skulde 
den fejres med prægtige Ridderspil, kor 
de dellagende enten skulde bære Pavens 
eller Kejservits Mærke. 

Der var Imidlertid en al Ridderne, soen 
hverken vilde hære den enes eller den 
andens Mærke, Da Pavens Tjener rakte 
Imm det røde Kors. viste han del bur% ug 
bedre gik del Ikke nid det gykIne Blad. 
SOM Kejserens Væbner rakle. 

I dette øjeblik kom Ridderens Frue ink 
int hun fortangie, at hall Skulde vælgere 
el Delene. Da han stadig nægtede del. 
liley. hun  Salt  vred, di 111.111 rev Sid Tillid 
ni !jenka 	og slyngede tid eller ham. I 
det samme kW Frumpelsignalerne Id, er 
Dystløbet skulde begyndt. øg Ridderen 
bmede sig da, tog den lille Tøffel eg lie-
/a:siede den id sin lljaam søm Mærke. 

D. 1100 kønt ind Nia Tirrnering.spladsen, 
spurgte I krokierne hm. rinder avis Mær. 
ke lian 'and 

Jeg slam Lider I 	raahle kid• 
deren og pegede paa sit /11121mniserke. 

I Dysllubei blev han Sejrherre, 	Keil- 
Serella Susler rakte ham da Æreskransen, 
sigt:ride, 
- I Ilr Ridder, staar hverken under Pa• 

vell eller Kejseren Eder kan ingenue«. 
vinde Men under Tøffelen .slant I 

Siden har 
de 	

',ter, og de Ile ,  
sin Mænd. de stærke., rte  mødig.... der 
ellers ikke hujer sig for altgen, 	søg 
for ,,der svage Kun-, dat hun iiir,raar ral 
beser deri ,faghomo er hendes bøn giet. 

Tandbørstning. 
-renderne skaf titirøes win,lei en C tung 

men helst bolde Morgan og dl 
ren 

Den der er søvnig og træt ørn Aftenen 
eller travl rag litriagei net Morgenen. han 
Ind hellere gure def. naar 

det' 
 i Dagens 

Lob er Ro eg Tid til det, Ibidem skal gr.• 
res grundigt. 

Del er ikke klin Tleilidenle Tall skal 
børste. men ngsan landkutleksoin Wied 
fast og sundt ved Bursintitgen, hvilket 
gavner Tænderne. 

Borst op og ned,-freirretgs 	Ueer- 
alk indvendig og udvendig, Orer 
Alaranund,,bande part Tænder  ag  Tall od 

Et f0rfririlgrt •Tåttilvand lit Brug ted 
'Ittorsbningd laar non ted al [spidse en 
naiv Teskeluld Kukkensall I ei Glas Vand 
- F:1 Tandpine.- er ogsaa galt al bruge. 
det gør del lefleri: al barsle sej Slus og 
anden Belægning af Tænderne. Det bed-
sle og uskadeligsie ril delte Brug, dal 
rene Kridtpulver, som heder fældet kub 
surt Kalk En Ilraahe Pehennymeolie sal 
isl ell Slør Æske Pulver gør det behage-
lig. forfriskende. 

Mon dypper ikke Ilosten i Tandsandet, 
saa del hilser uappetitligt, men lager en 
Mundlukl deraf ad Gangen, lurer saa Bør-
sien ind og børster løs, 'ned forover hotel 
flored saa Vandel kan løbe ud igen. 

Borsten akyiies ren og hænges til Tur• 
ring eller Svegen. 

Borsten mas ikke komme i hedt Vand; 
det ødelægger din. 

Fur man tager en ny Børste I Brug er 
del [a:uh:11V al rense don med Sæbe ug 
Vad. 

Toget afgoar. 
Søgnedage. 

Il ara areernhaia-Itu nue. 
rra llannnershtl5 	lW  10,, ton  711, 

Allinge 	 10-1 4s, 8ni. 
Tein 	 7a1 10;s 4is 814  
Helligdommen 7,, 1001 4, 
Klemensker 	7. t l„ 4. 8,, 
Nyker 	8. I t., 50s  9,, 

Til Rønne 	8. 11,, 

110u el e -H onsmernhum 

Fra Reane 	7m  lOas Sam Bas 
Nyker 	 8,, 

. Klemensker 	7,, 11,, .i 8,, 
HelligdoinMen 8,r  11,,, 4.e  9. 
Tein 	 8v.,  1  Isa  dq 9irr 
Allblg[• 	8y, 12io rhin  9aa 

1 il Ilanuriersbus 	8,, 12,, S. 9. 

Søn- og Helligdage. 

II mierne hu.-renu n«, 

Ira 113111111eISIIIIS 	 5. 8. 
Allinge 	sle VM 537 $11 

Tein 	 8. 11 is fi." 851  
I lelligdalinnen 91,  114'i sin gu 

Klemensker 	9. 11  sy  6. 
Nyker 	951 wuti cg; gie 

Til Kønne 	10411  12" 65410. 

Roe nu-011 uisime.htt• 

Fra Rønne 	7A 10st ja go 

Nyker 	74  10" 1. 8. 
Klemensker 	7" 11" I" ger 
Helligdommen Kf' I I. '2,'" 9" 
Tein 	 2" 9" 
Altluge 	rit, igge gat ode 

Til Hammershus 861  12'n' 21. 910 

Endvidere standser Togetved Ilmb• 
lede,Splirsgairrd. Mary,  og Wykolase. 
forinavidl der et Tralik derfra eller dertiL 

DET meddeles de ærede Kunder, at fra 15, Nuvel-øh« 

 Prisen for Bagning af Hvedebrød og Kager IS [dr, sk, 
ug før Stegning 20  25 øre Stk 	N Il. Al Julutilgib  bort- 
falder ifølge I lantlelslovras § IS. 

Samtlige Bagere I Altinge-Sanchig, 

M. P. Hansens Skotøjsforretning, Sandvig, 
anbefaler stort Udvalg i Borre-, Dame- & Bornefodtøj, 

I N.,einker Ataaned 	jett 1,..t•-le I ; 

bedste Sort store Derbyshire Ovnkul 
Pa 	 hele k"uguladninger komet disse frit les 

ned Tejn 	Station 24 Kr. 90 øre. 
ved Huridedal 	Si. 	21 - 
ved Helligdomme. 	24 - 70 -- 
ved Klemensker St. 24 -- SO - 

alt pr SOO kg. 11000 Pil.) Netto kontant. I Hektoliter vejer go. 71 

t.1.I geni at t 

Nordlandets Handelshus, Allinge, 

Den bløde Bemalede N(irresundby Gbdningskalk . 	. 	1. 
soul ventes under Losning i lidsen af November Maimed, koster, us 
der afhentes nit:dele, Skibet losset. II Kr. pr. rmo kg. (1000 Pd,) Ne08  
kontant Pr. Jaanbanc -- i hele Vognladninger 	enten 5000 kg, ell«. 
IlLtIfill kg, bliver Prisme: 

bil il levetel 	 Tejn SI. 6 Kr. 841 Wc 
-- 	 Hundedal St. 6 - 90 
- 	 Helligdommen SI. 7 = 10 - 
-- 	 Klemensker SI. 7 -- 50 - 

:di pr. ,101t0 kg, Bestillinger bedes Yndest sendt Ilt 

Nordlandets Handelshus, Alling 
Vi lim el mægtigt ()plag af mange Slags kode lig luge langs  

Irdsltudsbrtedder, Gode Brædder, 
Planker, Bjælker & Spartl  

Vi leverer disse frit til Banen, - og vi sælger meget hilIhr. 
Alle .V.lter,,,!, lul 1:vwunt.! ø,e rhofavniug kan kolur. 

Nordlandets Handelshus, Allinge. 

Alle Slags sunde tørre Sædvarer 
af Hvede, Rug. toradet. Byg. Havre og Blandsæd kme 
og heirdes !ned allerhøjeste Dagspriser 

Nordlandets Handelshus. 
G. P. Petersens Skotøjsforretning 

bringes i velvillig Erindring. 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser. 
■ luner udtur.," wnlidt. 

Chr. Wesths fferreekviperieg & Herreshderi 
Største Udvalg i færdigsyede Herrehleeder. Hatte. Huer & Haskeiter. 
Som Fagmand kan jeg garantere Dem Stoffets Kvalitet ug Holdbarhed. 

Kraver, Flipper, Manscheuer, Slips. Humbugs etc. 
Alle  Nyheder før V,illerefesonen er no Itt-entlectionien -- Se Vinduers  

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

GhP. 11 	̀:111inje. 

Cigarer, Cigaretter, Tobakker. 
Mil nJas,orletede Laget al vellagrede Cigarer i hele. halve og 

kvart Kasser 	 elle mulige Priser bringes i det sereilf 
Patvlikunis velvillige Erindring. 

En ganske fortrinlig Cigar stilges til 5 Hr. Kassen. 6 Ore pr. SItt» 

EI righoldig' Udvalg at Cigaretter, gruesloturne Røgt°. 
Mikker og Shagfithrtkker i gangbare Mærker.  

ALLINGF-, I. B. Larsen. ved Høenen 

kil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkerir ' 


