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Landbruget og 
Byerhvervene. 

—0— 

DANSK Arbejde bringer følgende 

laneererdige Artikel af Forpag-
ter Sanne: 

— Det er en første Betingelse 
for Eksistens, at der er Adgang til 
bimlende Arbejde; men det er der 
kun, naar den Vare, der frembringes, 
kan afsættes, Ellers gaar Produk-
tionen i Star. Det kan ikke iregles, 
al vi betrængte Agrarer er noget 
heldigere stillet end Haariviværkets 
Folk. Vore Frembringelser gaa ind 
i hele Verdensproduktionen, der 
slam det hele i øen Bunke. Lind. 
brugers Varer kan altid afsættes til 
Dagens Pris. og det kan vel ikke 
tænkes, at nøgen udenlandsk Kom 
kurrente skulde kunne Midler',  vort 
Landbrug. Dertil er vor Lid for 
gird, og det Arbejde, der gøres af 
dadle Landmænd for dygtigt. Væ-
sentlig 'anderledes er det derimod 
med de andre Erhverv. Her er 
Udlandets Konkurrence langt niere 
paagaaende, ikke mInds1 fordi den 
•-ouniede Produktion ofle er bie. 
,adstiget af Toldlovgivningen og 
e=ksportpræmier. Vi har el særlig 
greb Eksempel i vor Mølleindustri, 
MW del tyske Mel er slettel af 
Ekspodmærnier, medens vi jo her 
hjemme lever væsentlig under Fri-
handelens Tegn. Det er i hvert 
Fald Frihandelen, der er Trumf her 
til Lands. Og skulle vor Møllen'. 
dusin gaa ind, er del koir en fattig 
Trøst, al den ikke er detførsie, der 
er ofrer paa Principernes Alter. Og 
ligger den danske Mrdleindusiri  un- 
der, vil del ingenlunde have til 
Folge, al Prisen vil garn ned. Tvært-
imod. Telelondireldm Johansen har 
Ret i, at en livskraftig Industri i 
tandet selv bidrager væsentligt til 

'at holde Priserne nede. Jeg vil 
derfor genre her retid  en  Appel our 
at støtte den danske Mølleindustri. 
Kan vi blot maa til, at de danske 
Varer, deri Godhed og Prishillighed 

i kan stad Maal med Udlandets, bli-
ver foretrukket, saa er meget vm. 
det. 

Del kan ikke nægtes, at der til-
bydes en Mængde fremmede Varer 
at  en vis fabriksiniessig Nojaglighed 
— særlig tyske. De er billige og 
tilsyneladende gode og skaller sig 
el don Publikum . . 

De nemmede Varer er imidlerrid 
ikke altid goile„leg plejede 
• hvert Aar, naar Tærsketiden 
begyndte, at købe en Decimalvægt. 
De var tyske, tilsyneladende gode, 
men de holdt ikke længe. San købte 
jeg en Vægt af lolland.falsretsk Op-
rindelse. Deri var lidt dyrere CMI 
den tyske, merl den holder. Den er 
lige saa meget værd som 20 tyske. 
suger  tut Forvalter, og selv nor del 
maaske er lidt overdrevet.' saa inde-
holder det dog den KendsgeMing. 
al  det danske Arbejde 
fordi del er lillorladellgtog ærligt 
og ikke giver sig nal for mere, end 
del er. Den Cykle, jeg bar kort paa 
NI delle Møde, er fra Smeden: r 
Thoreby. Del er ikkeno 	• 
etablissement, men jeg rar kød paa 
den i ti Aar, og jetLaynes, den er 
saa god som 4: ;"je, del viser, al 
man sjældent behøver at gøre saa 
lange Rejser for at fan, hvad man 
skal bruge. Malt maa jo nemlig al-
tid hulske. at den hjemlige Produ-
cent siaar med Ansvar !ør siu egen 
Anseelse 

— - - 
Del er en bel Række Provinklice 

rer, der skar og falder teed I ljeni-
memarkedel, og vi har Pligt til al 
sørge for, et vort Haandvierk ikke 
skal henledes til at være Repain-
lionsværkslied for fremmede Varer. 
Vi trænger til at blive niere natio. 
nale i vor Opfattelse. Vort Lands 
Lidenhed gør, at vi bliver tilbøjelige 
til al kokettere ined det [retliniede. 

Vi synes, de fremmede Varer er 
interessaale, fordi de ligesom brin-
ger Brev ude Ira den store Verden. 
Vi indstiller allerede vore Børn til 
det, idet vi giver degn ifilenlandsk 
Legetøj øg ikke tænker pas, at man 
derved lader mange Penge gall ud 
af Landet i Stedet for al bruge 
dansk Legetøj og derved give Ar-
bejde til ledige Hænder herhjemme, 
endda svage Hænder, der har ondt 
ved ellers al finde Arbejde. 

Man siger af og ril: Iler 13onden 
Penge, saa har vi alle Penge, men 
del er en meget utorslandig Tale, 
og Landbruget gør vel i ii regne 
med et købedygtig' Hjemmemarked. 
Landbruget `er jo nok vort førende 
Erhverv; næn vi Landmænd gen 
vel I  al lægge Mærke III den Fjer-

gang, der er i Haandvierk og indu-
stri, og vi gør vel i at &We os 
over den. 

Landbruget gin vel I :Il rede 
sig efter den Appel, som Dansk 
Arbejde udsteder, — Appellen om 
Samfundsfølelse. Del er netop Sam. 
tundsføletse, vi moderne Mennesker 
trænger til, vi der holdere!.  al Ivrige 
de store .Verdensbevægelser. Og  

netop ved at lægge nøje Mærke til, 
hvorledes Forholdet er i Udlandet, 
vil man se, at del netop altid og 
allevegne er den nationale Produk• 
bour, der værnes ørn. Og vel er vi 
smaa, men vi er ikke for renaa til 
al følge Verden i del Stykke. Del 
skal ikke være en flygtig Stemning, 
men noget, det præger, vort daglige 
I 1v. 

Ogsaa Lokalpatriotismen skal vi 
sortie og gøre vore Indkøb hos 
deol; vl,bor iblandt. Del er 01;5,1.3 
el Udslag af den nalionale Sam• 

vl skid se al Ina udviklet, 

nm....untr=munumn....,,,a1=tvennestnnati 

Hvad der er opnaaet 
ved Jærnhanen. 

„Bornholms Avis. skriver: 

- Del el ikke tormegel sagt, at 
Allinge ble, remmen til al gaa fri-
villig ined til Jærilharren. Presset 
fra liere Sider var saa stort al man 
vanskelig kunde slå imod. 

Nu luner. mani Ira Modstandere 
af Banen obie Beklagelse over, al 
Allinge generes af Baneforbindelsen 
•dgmenliMenigliesertin, af Rønne 
lukrerer paa Allingeboernes Bekost-
ning. 

Del sidste er nøjere beset en no-
get urimelig Paasiand. ikke mindst, 
naar det gælder Turistlivet. Hvad 
i Alverden skulde del dog skade 
Allinge, al de tyske Turister kom-
mer ined Jærnbane fremfor med 
Skib, naar det ring er Nordpynten 
af Bornholm, der er de Rejsendes 
Maal. -Den Fortjeneste ng derat 
flydende Skalteevue, som landsæt-
Iling al Passagererne i Sæne eller 
Allinge kan give, opvejes vistnok 
rigeligt ved de In Stationen 0111• 
sætning og Personalets Skatteydelse. 
llovedpoinlet i Turistforretningen er 
dog, at de Rejsende kommer, rig 
del mon sikkert Indrømmes,-  al Til-
førslen af Turister fremmes ved deri 
bekvemme Forbindelse, der rm fin-
der Sted, naar de store Dampere 
lægger til i Rønne Havn, Sejladsen 
hertil vil altid kunne blive regel-
mæssigere end ved Afbaadning i 
Søen, uden derfor Billetprisen be-
høver at fordyres. Turisterne er til-
freds med Forandringen, heade fra 
dansk og tysk Side har man For• 
stanelsen heraf og ønsker ikke at 
vende ølbage ril de•gamle Finbold 
Men foruden al del ikke kan gear. 
vises, al J:ernbanen forringer Turist-
besøget i Allinge-Sandvig Kommune, 
num man regne med del store Plus 
at lokal Sommettralik, Man Malt 
huske paa, at Besøget af Bornhol-
mere (med deres Sommergaster) 
pari Grund af den billige og be-
k vemme Forbindelse lager til. Fra 
flere Kanter al øen har del jo før 
været en Albu besværlig Rejse til 
Allinge-Sandrig. Men allerede sidste 
Sommer fik man ved de mange 
Foreningsrejser til Hammeren Bevis 
for, at Jærnbanen vil etablere et in-
gniere Samkvem mellem Allinge-
Sandvigboerne og deres nærmeste 
landsmænd. 

Noget .andel er, at kembatten har 
forrykket Fdrholdet melleml Byerne 

- Allinge og Sandvig. Sansnart man 
gaar over til at drage en Grænse 
mellem de to Kobstxder, der har 
kommunalt Fællesskab, tuaa der 
indrømmes, at Allinge ved Jernba-
llens Anlæggelse har trukket del 
korteste &ma. Det kan ikke nag-
les at Strømmen, bande den tremi- 
mede og den lokale, garn til Ham- 

mershus Slalion, og denne er nu 
tor Sandvig, hvad Havnen tidligere 
var tur  Allinge. 

Del etaar 
boerne selv al atelieree noget al 
denne lila:rime. Det er pr nemlig 
ikke alene ved Hammeren der fur 
des den Nalutskonhed, de Rejsende 
sager. I Allinges nærmeste Omegn 
findes Tiltrækning nok. Strandbred-
den er af en sjælden Skønhed III 
begge Sider for Byen Fr Havnen 
end ikke den beviste, hvad Indsej-
lingen angaar, mar er det en al de 
smukkeste i Danmark, og til Lysl-
sejlads om Sommeren kan den nok 
stag Maal med Sæne og Sandvig. 
Den nye Strandvej over reja til Rø 
et den mest glimrende Strandpro-
menade og alle Tonale', der gør 
Turen langs østkysten af Øen, føres 
eller hør tøres ad denne Vej 1114 i 
Allinge. Ved Sandknas findes des. 
inden el eller Forholdene særdeles 
godl Stykke Badestrand. Mali bar 
vel ogsaa, uden al gaa nogen for 
nær sige al der i Allinge lindes 
gode Hoteller. som meget vel kan 
tage Konkurrencen op.. og del vil 
forimatiening vise sig, al der ogsaa 
findes Mænd, som kan sale dag. 
ligt Kævleri over Senaatlerier tilside 
og age fat for at hævde Byen i 
dens Kamp for Tilværelsen. 
	Vakl skal-Juan _Aktie 

tage lam paa. den Mande, at man 
lukker sig indel en lille Kredsun-
der Feltraabet .Allinge for Allinge'. 
Patriotisme er en god Ting, Merl 
S0111 Lokalpatriotisme kan den4,4j-
kert overdrives. Det er rimet'.  ,'at 
Allinge af fuld «rafl arbejder paa 
at udvide Byens Opland, al man 
ikke lader arg træde ned al nærgaa-
ende Konkurrenter og at man kræ-
ver, Kom nonnens Beboere skal tage 
el visl Hensyn til Byens Nærings-
drivende. Men man skil ikke drive 
del saa vidl, al man peger Fingre 
ad en Allingebo, hvis han gaar hen 
ad Gaden med en Rønnehal paa 
Hoveder, eller absolut forlanger af 
sine Bysbørn, Dam de lager til 
Rønne, at de saa lorsyner sig med 
Allinge-Cigarer for hele Dagen, for 
ikke al give en Tobakshandler i 
Reene Fortjenesten af 3 ill 25. -
Med andre Ord: Man skal holde 
sig 'indenfor rimelige Grænser, hvad 
der I den sidste Tid har værel Symp-
tomer paa, at man ikke alle Steder 
har Forstaaelsen af. 

Thi ligesom det næppe vil være 
heldigt, om der udbrød aabenlyst 
Krig mellem Sandvig og Allinge, 
lieden lidt vil det være heldigt, om 
Allinge-Sandvig Kommune paa no-
gen Mande kom til al slag isoleret 
overfor Om øvrige Befolkning, 
Del vil dog være trist, hvis man 
fra Nabobyerne min Sommeren skulde 
sige, ja, nu lager vi i Dag til Ham-
meren, Irren vi mad endelig passe 
paa ikke al komme til Allinge; de 
Folk vil helst have del hele for  dem 
selv, Ind dem saa rags» blive fri 
for vort besøg. Eller hvis nogen 
i Turistilden virkelig skulde linde 
paa al advare de tremmede Rejsen-
de mod at komme til Allinge. Matt 
maa gal ild fta, at saadane Forhold 
mim være saa godt som utænkelige. 
Men saa har man ogsaa Lov til at 
forudsætte, at Allingeboerne selv 
kan indse, at urt ligger Jærnbanen 
der og nu gælder viet OM al ildnyl-
te alle de CMI cer, denne gade Tra-
fikkarblidelse giver Byen, bønfor at 
•imagitere en altfor vidtdreven Lokal-
patriMisme. 

— — 
Anledning af foranstaaende Be-

lragtninger.fra ,en Grundejers' Side 
skal jeg tillade mig al korrigere 
disse en Sunde. 

Det skat gerne indrømmes, 
Allinge-Sandvig blev tvungen III 
gaa frivillig med til Jernbanen. 
set var for stort Ja. og vi n 
yderligere indreirrime, at vore 
prieseniarder, der i sin Tut urt 
Forhandlingerne om Banen I td 
i Klemensker Krn svigtede stp 
Byer Hasle og Svaneke, -
gjorde deres tit, at Jernbanesa 
tog (lefl for  C/9  sen kfillske Ve 
ding. . 

Nu derimod, da ilet er gime( sø 
ønsket fra Rønnes' Side, helt 
vi vel ikke yderligere al paamind 
øm selv al kunne indse, al 
er errtefdaynlet -Kranarm 
at det for os gælder, at kunne 
nyelle Chancerne til ydersti. Del 
M ogsria kun del vi ger efter 
ale Evne. 

Men idel vi gøre delte under 
højs' ulige Forhold, som vi vi 
under, Forhold, som blev særlig 
sværlige verf, al Slalions-Navn 
i vor Omegn blev saa miltbrisen 
som vel muligt og til vor Skadø 
I. Eks. header skulde det ikke hedde 
Rø }Medede, Helligdommen. Statio- 
nen ligger dog midt i Rø Søgn og 
ikke ved Helligdommen, og Især 
Endestationens vildledende Navn 
Hammershus ismdettor det aarhun-
dredgamle Bynavn Sandvig. 

Delte sidste blev Særligt stærkt, 
paatall af Byraadcls Delegef ede  ved 
Expropriaiions.KommissjonfrModet. 
men del var ikke muligt at ha  del 
gennemfart, idet N  3V111 et var vid-
taget Aftenen før ved Mødet 
Rønne og ført til Protolwts. 
Kommissionen saa lod oplæse m 
den Bemærkning, at derved  rar 
tet int at gom. Man kan  eel 
her betone del mærkelige For 
ved delle baneanlæg, at Bernt 
Harm og Dampskibs-Selskab 
Lou til at være med til at garan 
for Banen; var det Ikke en en 
lig Sammenblanding af Slat, K 
mene, By- og privat Ilderes 
Hvad der tilsigtedes med all delte 
vi jo nu særdeles klar over; 
linge-Sandvig kan „en Grundeje 
Overskrift ,hvad der er opus 
ved Jernbanen' saa udmærket fa 
staas, f.. Eks. hvis .Grundejeren 
bor i Rønne, og her maa man 
samtidig indrømme Rønne Byn'aad 
dets Delegerede ved Anlæg«, al d 
har arbejdet godt og forinaalstje 
ligt for — deres Kommune, rtr 
derfor maa Jet ikke forhindle; 
Grundejere og Næringsdrivende 
Allinge-Sandvig synes mindre g 
herom, især hvis del skulde vi 
sig, at vore Ejendommes Værdi 
falde betydelig',  og  Oplandel f 
mindskes til Skade for vort Nærin 
liv i al Almindelighed ; derfor 
vore Bestræbelser, under de 
Banen forandrede Forhold, ret 
paa, om muligt at beholde liv 
vi havde af Opland, helst al erobr 
el større; hver værgrer i Reglen 
længe han kan for sin egen Red 

Angaaende hele den lange F 
tælling med Advarsler og Read 
hvorledes vi skal lage Forhold 
som Turist Kommune, sky. 
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ikke komme videre ind rum, tiet her 

skal vi (lok orde al hævde os, kun 
jeg tillade  mig .1  anholdt' Yt" 

ringen om _ar Ter isnen, ere ta-

b-eds med Frisandriugen  - ønsker 

ikke at  vende tilbage til de gamle 

rorhold.. Delle passer absolut ikke, 

i  alt Fald overfor de tyske Turister. 
Utallige ere de Misbagsylringer, 

der i denne Sommer ere faldne  fra 
disse, særlig de der har været Iles 
før, De ere meget kede over, at 
der nu berøves dem den dejlige 
Sutur langs Nordbornholms Klippe-
kyst, son" de fer har været vant til 
at se, og saa eller 1 y, Times Jern-
bariekorael kommer frem sent paa 
Dagen, — for al slats uden Bagage; 
derfra med Vogn fra--Sandvig (om 
Forladelse Hammershus) eller med 
sidste Tog til Allinge eller Hellig-
dommen, eller omvendt, for at linde 
det, og saa tit allersidst fan ni vide, 
at del mulig kan fags i Rønne -
I Morgen, nej Tilfredsheden med 
dette er bestemt udelukket, Selv. 
Dnrupskibsselskabel, der har !aset 
sin store Del af Speklaklenie 
denne Anledning, og som jo ogsaa 
ærlig turtjener del i Anledning af 
denne daarlige Ordning, overvejer 
allerede til meste Aar i all Fald del-
vis, et oplage den gamle Rute. 

Det kunde løvrigt viere leleresant 
al herre, hvorledes .en Grundejer.  

• tænker sig, dt Truslen Om at ad-
vare Turister imod at komme til 
Allinge-Sandvig, kunde iværksmtles. 

Og hvad er son  Grunden ril 
den advarende Rost i Avisen? at  ri 
skal være artige Bern, kysse !Rie"-  
der er saa pænt og fornuftig tilla-
vet til os. — Ja, det man .en Grund. 
ejer' jo vide. 

Vi ryger os en Cigar af de hed. 
sic (ikke dem til 3-25), grubler 
lidt og. kommer sluttelig hl det Re• 
sultet, et Lokalpatriotisme er et for-
holdsvis nyt, men et meget godt 
Ord, der ogsan kendes andre Ste- 
der end i Allinge-Sandvig. 	. 

Og for at betage Dem al Æng-
stelse over det forrykkede Forhold 
mellem Allinge og Sandvig, som 
De omtaler, vil jeg høste Dem med, 
at Freden er genoprettet og blev 
beseglet i Onsdags Alles ved @sier-
søbadets extraordinære Generalfor-
samling,— Sandvig hk sin Villie 
og her hersker idel Glæde over den 
overstaaede 2den puniske Krig. 

Lad os nu bare hænge i og ud-
nytte Chancerne liver for sig ,ude n 
al opagitere en Stemning', 
som i Længden kun, skader, og let 
kan fak,en daarlig Indflydelse paa 
andre Forhold.,  

En anden Grundejer. 
• 

Den 24-delte Uskive. 

Den almindeligt brugte Deling 
al Døgnet i.2 Gange 12 Tinter har 
den uheldige Egenskab, al man er 
udsat for en Forveksling af Klok-
keslettet, der jo under samme Be-
tegnelse gear igen bande Nat og 
Dag. Del er særlig i Jærvhane, 
Post og Telegrafvæsenet, hvor Usik-
kerheden ved en saadan Tidsindde-
ling har fremkaldt en Reform, der 
tilsyneladende kan gennemføres ved 

• al dele Døgnet ved Timetal fra 1 

I Tyskland, Østerrig og Schweiz 
er Spargsmaalet om at indføre Fuld-
døgns-Ttmelal ved Statens Trafikvæ-
sen under Overvejelse, medens Bel-
gien, „Frankrig, Spanien og Ballen 
allerede har indled den nye Ordning. 

Man er vel tilbøjelig til al betragte 
Reformen som el Fremskridt, men 
del kan dog have sin Interesse at 
høre Modstandernes Argumenter. der 
er kommen til Orde i en Erklæring 
Ira Landsforeningen al Urmagere 
og Fabrikanter i Bøhmen, idet 
Øslerrigs Tralikininislerium havde 
sendt Forespørgsler III Industri., 
Handels- og Haandværkerkredse 
Linde( for at erfare den alminde-
lige Mening om den 24-delle Ur-
skive. 

Først udtaler Urmagerne, al de 
meget vel forstaar, at Indførelsen  

ni ensartet Tidsbetegnelse i den in-
1ernatIonale Trafik er overordentlig 
ønskelig, og in man lertur her hdsc 
en ny Ordning med Glæde, roen 
siden tolv, lesernærelenee indven-
dinger, der glas tal paa. al 24-1nd• 
delingen vil bringe en Række al 
Forvirring, Uklarhed og Usikkerhed. 

Selve Urets Mekanisme maa natur-
ligvis helt laves om for et komme 

Overensstemmelse med deri nye 
Teori: hvis man bibeholdt den nu 
brugelige 12-delte Urskive„ vilde det 
blive et Hovedbrud at bringe Klok• 
keslel og Urets Viser til at stemme 
i del andet Halvdøgn, og Publikum, 
der plejer al være ret konservativt, 
hvad saedarine Vaner mimrer, vilde 
være tidsel for mange Miaherstanel• 
Ser. 

El  Forslag, der gear ud part al 
anbringe Tallene Ira 13-24 I en 
anden Kreds pas Urskiven, er heller 
Ikke lilfredsstillende for Urtcknikenre 
De hævder, at enten emu anbringer 
Tallene 1-24 min samme Skive i 
en eller Ilo Rundkredse. vil Uret 
miste Evnen til at vise el nojagligi 
Klokkestel, niar man kaster et hur-
tigl Blik pen det. 1 Særdeleshed 
vil del hele (lyde sammen ran et 
lille Damear, hvor en Kreds søm 
et Pengeslykke skulde vise 21 Tril, 
hvoraf 15 har 2 Cifre. 

Ogsaa de ollenilige Ure vilde 
foraarsage en Del Fejltagelser. Ser 
man nu paa el almindeligt Taartna, 
kan men uden at læse .Tinietallene 
se Klokkesletlet ved Visernes Stilling 

,paa den 12-delle Skive, og det vil 
være umuligt, hvis 24 Tal kommer 
til al staa tæt sammen Uret rim« 

Saa er del vel ogsan væld al lage 
Slagene fra de store Klokker i Ile. 
tragining, ikke mindst om mat) ved 
Mithen sager Søvnens Fred, og el 
revrligeride leirketaant Inl 	,Skru. 
Malmreen erg forkender. at Klokken 
er 24! Naar desuden Taarnuret vel-
villigt slaar heade Kvarter- og Halv-
timeslag. kan man vente en evig 
Klokkeklang, der vil slide haardl 
pen Borgernes Vaalsonlited og I./ti
værkets Stagrriekair isroe. 

Og naar mon en Tidsbetegnelse 
soØ.Klokkeahal 	vil lal,  
de let for Mund og Øre 

Naturligvis vil det være heldigt 
at komme bort Ira „Dag"- og 'Nat,- 
Timebelegnersen,  mell  den nye Ord-
ning "vejer ikke den gamles Fejlep. 
•Deeberlimiske Urmagere mener, at 
Erfaringen vil vise, at Reformen, 
som Publikum med Besvær og ikke 
afgjort Velvilje modtager, vil bringe 
deLinodsalle af, hvad man tilstrm• 
ber..ere 
I denne Henseende leverer 

der som mesan allerede har indfør' 
den 24-delte Urskive, et sikkert Be-
vis. Karl en eneste italiensk By 
har endnu el 24-delt Taaniur; alle 
andre Steder vendte man herlig til• 
bage til de gamle Skiver. I Belgien 
er man heller Ikke lillrecfs med den 
nye Talordning, og selv um nogle 
belgiske Aviser  anbefeler  Reformen, 
sker del i meget moderale Vendin-
ger. Privatfolk synes alntiadeligvls 
bedst  OM  den gemte Form. 

Forøvrigl er denne Hulde/gus-Ur-
skive slet ingen Nyhed. Til det 
16. Aarliundrede var alle Ure indret-
let paa al vise 24 fortløbende Timer, 
men Tiden blev ganske visl ofte 
malt paa to Skiver, en paa hver 
Side af Uret. Dette viser, al man 
ogsaa den Gang sne del uheldige i 
de 24 Tal paa samme Skive. 

For Danskerne kan del være in-
teressant at erfare, at vor Landsmand 
Tyge Brahe er Ophavsmanden til 
Maaden et dele Døgnet i to Gange 
12 Timer. Vor berømte Astermom 
virkede sammen med sin miudst lige 
saa fortjente Kollega Johan Kepier 
i Prag under Kejser Radialt den An-
den, og denne Regent befalede sine 
Undersaatter al modlage 12 Timers. 
Delingen i Aaret 1581. 

Hvis mim endelig vil reformere 
Tidsmaalere efter et logisk Princip 
ligger en decimalsk Inddeling lige 
for !leende'', og man vilde da lel 
og simpelt komme uden om Nal. 
og Dagtimer, der gentager samme 
Tal. Vi her Decimalberegning at 
Ment, Maal og Vægt — hvorfor sne 
ikke ogsaa lun den at Tiden? Del 
blev da en radikal Ornordelng, der 
gav Klarhed, Simpelhed os Sikker• 
hed, og en seedet' Løsning vilde 
være højst velkommen boede hos 
Videnskabsmanden og den, der virker 
i den intern etionale Sem færdsel, Han-
del og bultistrien, 

En saa indgribende Ændring mas 
Selvfølgelig drøftes og eventuelt ved-
tages al en International Forsamling 
al helst alle Statens Repriesealanter. 

Dansk Arbs 

Koniorebel Nielsen fla Forentn• 
gen „Dansk Arbejde-  begyndle One-
deg Atten slut Foredragenekke n'te 
Hornholm paa Afholdehotencla Sal 
i Allinge. Der var mødt godt el 
halvt Hundrede Tilhørere. lir. Niel-
sen, der tillige er.  Redaktør al Ble-
del ,Dansk Arkajle. oplyste al Hen• 
eigteri merl disse Minder var om 
muligt al fart dan rier torsken i geKredse 
herovre, som ,saa skulde arbejde 
sammen med Foreningen og Hoved• 
kommet i Kali:erikaen til Freinthe 
ni Daesk Arbejde. 

Eller el længere inlereseaul Fore-
drag, belyst ved en Række etelisfi-
ske Talstørrelser vedrørende vor lrs. 
port I Forhold til Exporlea, samt 
oni ile mærkelige Forhold, til Skade 
fut Industri, I himle/ rig Arbejderne, 
som vor Sleb og Kommune, Auto. 
fileter 'Melde" ved Licilarions.Ud. 
skrivninger, og søm paaførte Lav-
dels Næringsdrivende Stine unød-
veedige Tett, manede Taleren lit 

itilee  I  knsyii li/  pnli- 
Iiske Linier, for al fremme elanMt 
Arbejde Modstanden hos Anton-
leterne varnu -- ved Foreningens 
ihærdige Arbejde — ved al forlage 
sig, og del vor særlig lnleressanl el 
Irøre, el der var tjent 41,000 Kr. i 
Løbel al 8 Anr for Maten, siden 
Fabrikken ,Skandia• i Ramlers bk 
Trrelikinintieleren III al lade hygge 
Lokomoliver hl Sialstianerrie, selv 
um IRibgtl  dengang „slige& sig Udi 

Oplysningen 
one Ugebladet..Hver 8.  Deg's lir 
klamesalg al Forlepianoer Ira Maire 
i Berlin, og om at discc skulde 'hid-
røre fra C11.130 Sinaalallsikker Medi 
om i Tyskland, var ogsan meget ise. 
lereseaul Kurode man komme ean-
vid', at Forbrugerne ..koble Varer al 
dansk Oprindelse, Mords:il al dette 
var ligt:sen godt og billigt, som del 
fra Udlandet, vilde Dainunrk alens 

Arbejdeleamktutite have en Mer. 
indtegl I Arbejdsløn al 30 Millioner 
om Aaret, og Udvandringen af unge 
arberilskealligg personer (ea. 8000 
uartig) kunde slaedse. • 

Nogle Forespørgsler, der retledes 
fil Foredragsholderen, besvaredes, 
og der dannedes derefter en Kreds 
tor Allinge af Foreningen ,Dansk 
Arbejde', hvori ca. 20 Personer ind. 
meldte sig. 	 1:. R. 

fra Uge til Uge. 
Bornholmerkoret, 
ver en forindelig Aften paa 

Cbristensens Theatersal i Søndags, 
hvortil .Selskabelig Forening' havde 
indbudt. 

Der var pari Forhaand tegnet snu 
mange, al uran var klar over, at 
Lokalet paa Hold „Allinge" ikke 
slog til, hvorfor man resolut bestemte 
sig for Theetter, som ogsaa blev 
fyldt. Der var  ca, 250 Tilhørere, 
saa mange marine staa op. 

Det Ry, som var game brud for 
,Korcl" viste Ag ikke al være lien-
Ifent, og blev da ogsaa panskunnel 
med Klapsalver efter hver Sang. — 

Slutningsnumrer i Iste Afdeling: 
,Vizziliroa bælhiuj t sæde' manne 
tilligemed „Myggjin-  gives dacapo. 
Den firsle er ogsea uahnindellg 
smuk, og nem kunde ligebero mærke 
neer ,Litellinj ga aaj re aa save-. 

En Herre af Koner sang 3 born-
holmske Salige exha — og særlig 
,Vauteliorrinj" gjorde slot Lykke. 
Dirigenten, hlr. J ob a ir se a, spillede 
•Aga te Bys tune Broen" og et Par 
gamle bornholmske Dansemelodier 
pal Viotiie, accoinpagnerel af en al 
Kords Dam« Hr. Johansen bød 

FOrhaand undskylde, pin ikke 
•alt blev milt del skulde, da Piennei 
Ikke var i dell bedste Sierimirig, 
men det viste sig, at Undskyldiling 
var overflødig. Dirigentens ypper-
lige Spil tog Publikum med Storrn. 

Udenlot Programmer fik man den 
gamle Allingebo, aldnete UM-mager 
1. P. Mrsilee3 .0peasb bt Bonden. 
Inerte i DM• samt  en Sang af den 
engang i  Hasle .a bekendte •benn• 
puha Smiler'. Tit 51111  blev Ilten. 
holms Drapa afsunget søm Fælles-
sang. 

Da Koret skulde med Toget 8,46 
gik det nok i  skønt Trav derop. 
men vi hanker, at alle kom godt 
[ned, trods den forfærdelige Ælte 
paa del sidste Stykke al Vejen. -
Vi siger Koret Tak for den smukke 
Underholdning, 	 B. 

Ildebrand paa Allinge Bryg- 
geri.  I Søndags Aftes Kl. 	tre• 
mærkede nogle Forbipasserende en 
stærk Røg r Laden ved Bryggeriet. 
Ilmiitheusenel blev derfor albummer, 
reg iler gik Bud eder Ejeren, der 

lige r ar galel øvet Ill Svigerladeren 
for at drikke Kalle, Det viste sig. 
al  der var gaact Ild I c. 5 Td. Malt 
paa Køllen, Da Brandvæsenet straks 
fik en  Slange  ;minen' fra Vandup. 
standeren Ilgeovedor øg ledede en 

Del Vand ind i Køllert, slukkedes 
Ilden i Løbet af en halv Times Tid. 
Skaden paa Bygning og Løsøre el 

bisammen c. 150 Kr. 

Skonnert _Kristian', Cuplabs 
Minnie ,lerasen al Aillage, van ogsaa 
ude i Orkarren, Nallet' mellem harv 
Tirsdag og Onsdag, paa Rejse til 
København "med Granit. -- Jensen 
preeerde med Sejl, for al  saa Fal• 
Merl. føruven, Men clt,1 visle sig 
ugørligt. Har mergle ener en Sej• 
lads paa I.iv og Dm.' !elge ind III 
Trelleborg, hvortil han naaede Ons-
dag Middag. En Masse Mennesker 
stue :tandede paa Havner] for vt  sc 

pair den vovelige Sejlads, RICO Skib 
og Fleseariirig korn velbeholdne  ind 
skoet Skibet trak Vand og imislen 
var synkeeerrligt 	Der var ikke 
mange, der troede, al del var ganel 

..godl. men. Jenser' og lians 3 Son,  

»irer vare ikke Mut, forkrtylle end 
at de, da Skilret var  pumper læns 
og de havde ranet udhviler sig, atter 
gik paa og ankom med, „Alt vel !- 
til København i Stenlage. 

Styrmand Dam, San af Dok-
mester, Havnefoged Jens Dam, Nexø 
er slaaet overbord i Atlanterhavet 
tilligemed Kaptajn Hansen og Ma-
kos Nielsen fra D'ampskItiet „Kong 
Helge' s Kuniarolobro forrige Man-
dag paa Rejsen Irk rslend lis Køben-
havn. Han efterlader sig Nustrø og 

Barn. Dam var en flink og dygtig 
Sømand, der ogsan var kendt al 
mange her i Allinge. 

Galease ,Frehr, Capt. 

af Marstal, der forr. Onsdag silen-
dede ved Teglknas, er  nu  kondem-
neret og Vrag. Del i Land bjer-
gede Inventar bliver næppe solgt 
her, men  len  til Marstal og solgt. 

Skibet sælges i næste lige ved 
Auktion smil del slam. 

Fyrassistent Brandom paa 
Hjelm Fyr, der i mange Aar var 
envel ved Hammeren Fyr, er død 
paa felresmids Hospitalet' 37 Aar gl. 
Liget blev tørt hertil og begravedes 

igaar i Aakitkehy. 
• 

Allinge—Rønne Banen, Reb-
slegur Jenser, er al Remme *Byrand.  
valgt som Reprreseillam i Malme — 
Rønne Barren istedellor Redaktør 
Hauge. Som Suppleant valgtes Fa- 
brikat Hjorth_ 

• 
Sten paa Jernban,esporet. 

Da Togel T Sntiltaks star paa Vej 
ril Allinge opdagede-LokornolivItere-
ren, al der i Nærheden al Klemen-
sker Station Ina nogle Steri paa Spo-
ret. Toget Moppede og Skil ene 
fjernedes. Det var nogle Bern der 

.,havde legel, Godl det var om 
Dagen del skete, ellers kunde der 
nemt være skel en Kataalrofe. Mo-
ral: Pas paa Børnenes .Leg•  prut 
Jernbaneskinnerne. 

Strandingen ved gudhjertes 
Losningen al Lasten er nu tilendcii 1 
bragt, øg Vraget at Skdni nucl tnt 
',trom er solgt anderhaaade e al 
Kaptajnen til et lee-risorbrou r taed• 
hjem. represemerel al Landmand 
Kneb og Oml. Møllet for en Ket., 
sum  al 14e0 Kronet kontant. 

Bornholms landekonomtske 
Forening holder General læselig ing 
i Klemensker Kro i Eftermiddag 
KI, 2. Bl. a. skal der vælges 2  nye 
Beslyi cl sesmedle.m mer istedenni Pro-
prielær Rasch, der siges ikke an ville 
manege Omvalg  som Feurnand, 
reg Kolord Keitliikgsard i 

Allinge. Skibslistes  

t. ii:deni,e .Ei 1"dgrsi:In.iedt1 P 	 ;• med Kul 
Ira 

• 

 „ 	.t. F. kh1"4,1•  Cement 
Ira Aalborg. 

tid 'l  Skore. .fleelaieetn•ck•  ledtg Rønne, 

rs',r  Galease 5Eltsattelh• Kul til 
I la r:rtrerhav neo. 

Gudstjenester. 
Søndag den 30, November. 

Gudsgeneste i Allinge Kirke Kl. 91e 
Skriftemaal Kl. 

- i Ola Kirke Kl. 
Pasha.  Haren. 

Stilleleg Alten Kl. 7 paa Menighed 
Dorn.,  

ErindringsUte. 
Toldkamre' 7  12 F.n., 2 7 Ellens. 
Karrunerkonlorel in ih og 2 4. 
• It Deskurnetianken 2 4 Eli. 
Sparekassen 10 12 og 2 4 
Stempellilial i  Sparekassen  In 12, 2 
1)ampskihseapedirionen, nuben ved 5 

hene, Ankomst eg Algang 'ri 
eg Fredag Efterm, ,Handag 

tirsdag Form. 
Soganpriesten Tirsdag og Fredag 
Distriktslægen S-9 og 2 
hosikontøret 9 12 og 2-1 

Søndag 12-2. 
relep,railsrarien4n,iiage aleueLein til 9 Alten, 

Brugmesileren. Knntartid hver 
Kl. .11 paa Stiolen. 

Branddirektør. illanda.,,,Fo4n r:,dwag 

FolkebeigsaFmrleidnaggeni. 6U,d,_laa794.1sveter 

Varere Bade. Mejeriet Kajbjerg• 
Fredag 9-12 og 4 
Lørdag 9 —12 ag 4— 
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Al Brændeplukning 
' er snærigt forbudt i Bjerregaards 

1 

• Skov I Olsker. 

fil Isle December hos 

Dagens højeste Priser af 

Fa2rdigQ 
Drengeklædninger 
saavel i jakke- som Matros-
facon, føres i alle Størrelser. 

Nordlandets 

Handelshus. 

a> 
i 

Skiilestrompcii 
1 5. i Sort og Mon. 

z.fordlandet,e Handelsbus. 

ro 

E 
In 

.1)erculcs- 

hl De være fiks 
i  Kravetøjet, køb det da hos 
os. Altid Nyheder i 

Nordlandets 
Handelshus. 

Shindkrauer 
og Muffer 

i samvel billige som linde Skind-
sorter, billigst 

-Nordlandets Handelshue, 

Roget Helleflynder, 
rugede 1-111nrilelanr, 

I  danske rugede Rulleskinker 
Bayerske Pulser. 

r Frisk Tilførsel 2 Gange rim Ugen, 

7. 3. Larsen. 
Allinge, ved Havnen. 

Malmø Galoscher 
er stærke og lette.  

Sælges med Garauli 

Norrilandets Handelshus. 

Tricotag e 
og al Slags Underbeklaad-

ning til Voksne og limmen an-

befaler 

Nordlandets 

Handelshus. 

Emil Lund. 

Et Hus til Leje 
Maler Nielsen, Allinge. 

- --- 
Gamle Klude, 

Tovværk, Sen, Gummi, gammelt 
Mem og andre Melalter købes lit 

Carl Jacobsen, 
ved Havnen, Allinge„ 

Htish:Idningsartik:Gr; 
saml Bord- og Hængelamper beds! og billigst hos 

M. C. Funch, Allinge. 

Nordlandets_ Hesteslagteri. 
Opkøber Slagteheste samt Selvånde og tilskadekomne Henry .1; Køer 
og betaler med forbojede Priser. 

Svend Aage 1-lansen, 
Telefon Klemensker.aiordre 7. 

Vi har et mægtigt Oplag af mange Slags.ti;lc?og teuge Længde! 
Udskudsbreadder. Gode Brædder, 

Planker, Bjælker &'Sparrer. 
Vi leverer disse frit til flanen. - og el smiger meget bifili:1, - 

Alle Materialer III Bygning ug rhilkivning 	 us 	og  paa 
gode livialingsvilkaar. 

Nordlandets Handelshus, Allinge. 

}Sr!?:tj-V

N  FO 

Vi anbefaler von-store ‘4. 

velassorterede Lager.  
Speciel, anbefales: 

' 
Hamre, Ilaand- & Freldeoster. Igangs. bavle. Brændesave. 
Skover;ve-YrfitrSurrer Hygningsheslag, Skruer, Søm, Spiger. 

-.1111ii,s;se ;Kolonial. (r.' r froduldforta,lain 

Uor bekendte fine Kalle, 
The, Chokolade og alk øvrige Kolonialvarer i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

L' ,produldforretninj. 

Skal De købe Dem en Flaske 

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

Vi har et stort Udvalg og smag Priser. 

jillinjo jColoniol- n r Produktforrelninj. 

Bornholms Maskinfabriks 
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 Cigar- & Confektureforretning 
anbefaler det største Udvalg i Cigarer, Cigaretter A Tobakker i inden-
og udenlandske Mærker. Piber og luse Pihedele. Brevkort, Prospekt-
kort og Rammer. Terrataotte & Majolika. Ledervarer, Galanteri ung 
Legetøj 'vand stnrste Udvalg i Køn 1 ek tur e. i Alle Slags Konfekt  og 
Chokolader 	 Chr. jarensen. 

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

de mest mulig billige Priser. 

Leverandør til Varelotteriet. 

Vi anbefale.r.lvore istril fine 

- JEt 

Særlig fremhæves: 
Nye kaernelose Sultrina•RosIner, Sueade, Mandler, sode og bitre, 
Cardemomme, hel og stødt, Factrafin Flormel i 12%-25 SO kg. 
hvide Siekke. - All i friske, sunde Varer og til billigste Dagspris. 

rifolonial- 	l'porlaktforatanin,55'  

Bestil Deres Tryksener i MINI° Bogtrykkerir 

„1111olys1", 
Blomameme 

eg gror.: Potteplanter 
lidtafg. Alskaarne 

1.ter, Kramme. og PaInzurde- 
korotioner forsendes overall 

Telefon Sandrig  6. 
At_ Kr. Kofod. 

Allinge Savværk 
anbelaler sug itstanaltinrager heat~ 

samsum 
- Skæring, Klpvning. Svelfldng, av-

ling, Pløjning, Kehling, ~ring  af 
Brænde og Tagspeen. 
Lager af Gerikter og  Ulder samt 
Tagspaan m. 
Affaldsbrænde sælges billigt.  

Chr. Lind. 

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

Ærbodigst 
Chr. Lind. 

Skal De have cl Par Træskostøvler 
nu  lit  Efieraarch saft køb Mg'et,. 
De har bon Priserne i 
L Larsens Traskeferrelning. 

Selv one Læderet er steget  meget 
i Pris, sælger jeg alle Slags Træ-. 
skostervIer, Pelsstøvler d Børne-
støvlet til meget rimelige Priser. 

Lamineskindsforede Herre- og 
Dametræsko, franske Tresko-Kapsko 
• udsøgte gode Varer. Tøjsko, Mor-
gensko, Herre- og Dametøfler i 
orskellige Farver i  Filt. 

NB. En Del Træsko og Tøjsko 
udsælges billigt. 

ønsker De til Jul 
Deres IRLLEDER smukt og  sund: 
indrammei. bor De river nul SLUM 
Lager al nye Og Moderne Ramme-
lister I ak Dessins. 

moderate Priser. 
Tefefon 4 	sar.. 

Coldinga Foderblanding Nr. I saml alle Sorj£r Fodetj 
kager og anbefales ærede Forbrugere. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
M. P. [lansens Skotajsforretning, Sandvig, 

anbefaler stort Udvalg i Herre-, Dame- & Bernefodtraj. 

-D 	Festsangg„..,Brylluggam og Sørgesalmer  

Visit- og Takkekort leveres hurtigt og billigt 
N' 	fra  Gornitzkas Bogtrykkeri. Allinge.  

E  
Olsker. 

Indkomst. og Formueskat 
til Staten for Iste Halvaar nrti-
14 modtages paa Mejerierne Humle-
dals og Kajbjerggaards. Udbetalinger 
den 9de og ilkle December d. A . 

Skallen bør indbelales til Pr Kaas, 
Bodscrisgannl, senest den IS, De-
cember d. A., hvorefter Udpantning 
vil Wive lorelagel uden videre Var 

hvilke herved bekendtgere$. 
Sogne ratadel. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
Øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeal fra Hafnia Brygge-
rier. - Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

G. SALMON. 

Skal man have en ny Frakk eller 
Klædning. gaar man hen til A I f r. 
Bendtsees Skræderforretning. Allinge, 

hvor der er Lager af alle Slags Klæde-
varer i stort Udvalg og i gode me-

'dm'neKvaliteler. tom forarbejdes efter 
feste Snit read Garanti for gad Pas-
ning. Ligeledes leveres Dameovertøj 

Spadseredragter elegant og møderet 
til meget billige Priser. 

A jeO'her udlejet -ndri fthrik I 
til Brugsforeningen, er :min 
Forretnag med brugt Tøj 

)(Ild til Malmens. Ejelldnut I forliv. 
,barber Webers Lejlighed/ rig 

 stedse blive forsynet !ned bragt 
:1-lerre-, Dame- rfc Børnetøj. 

— - 
InebelforretnIngen 

fortsættes som Indien i min Møbel-
liutitt. Nylig hjelekonipien fra Ku• 

benhavn er jeg  nu ødt forsynet 

amt en slor Del gode MØBLER, 
'hvoraf særlig kerub:et:es Bogskabe, 
thalsalonger, Kans.Mptt.1  ELM!• 
rende Stade. Pillai~tied•Skshe 

rt 	ni. 
I 	Janus Jacobsen, 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring. 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser 

Chr.Westbs ilerreehiperioil & lierreslnderi Cykl 
Storme Udvalg i  færdigsyede Herreldivder, Halte. Huer & Kasketter. 
Som Fagmand karm jeg gnniblere Dem librifv!,. Kvalitet og Holdbarhed. 

Kraver. Flipper, transehetter. Slips. Humbugs etc. 
Alle Nyheder For Vilitersiesonen 	hjemkommen 	Se Vinduerne 	110111 

Min Skrædderforretning 
bringes ligeledes i 13y- og Landboeres velvillige Erindring. 

Gtte. 'irstir, 

Stort Udvalg i 

Kaffe-, 
The- & 

Chocolade.  stel. 
Eike Spisestel 	-- 

til 6 og I? Personer.  

Kolonial- & Produktfori-etning. 

Iteparmimmr RM.... solidt. 

Allinge 

Da leg mudrer har et meget stort Lager er 	al Cykler. snur skal sælges i  Elleraetela  .  
vil  De lins ulig kunne kilte Dein .muiw. 
Cykle  til  en Pris, som er ses billig I '  

Forhold til Kvaliteten, al  De udet Sled  kan købe billigere. Nogle nye, 
men lidt beagle Cykler sælges til yderst lave Priser. Gamle  Cykler 
til 15,  20, 2S, 311  og 35 Kr. 

11. C. Mortensen. Allinge. 

Liljer er lorsyllel merl m::;»3k Hvedeklid, , 



• • 

Ugers Hutmør. b;, +;4"4,b;.".apb".N., 
; 

4 

Vi-bar rigelig Lager 
af alle Sorter 

Foderkager, 
tivecleklid, Majs, 

og satlger disse til den aller- 
'laveste Dagspris. 

..NordliandCts ji andelshus. 

— anbefales•'-- 
Nørregade, .Allinge. Teinten 20. 

Glasskilte 
nffd flad Guldskrilt og.ltrillantimesiaver 

' erVge. helligl 

od In in 

frostfri Pumpe 
med ca. 20 Fods 14, 	nlii¢t 141 Salgs. 13,2,1!/Ickgriet a nt iovn  

Lindb&g 
- 

0111911910r 	* 

Lommeure. Stueure, lhettheitire - 
Briller. Læseglas. Rikkerter 

Termometre 
Feft- & Brudegauer. 

Telehan Nr. •S 
. ?bogte Ure tabes kjHytte-. 
ane leenår..•....., mlforsiipthYggAig 

d Alttlirgl. 

2 flinke Dreng& 
kan snaks  k01111110 1 IWC  lins 

,reli, 

11,141 	''Et1f5te ;4islereade 
411. rationel 

U4ddelse af -
Roller og Mus. 

limhandler m Allinge • 
Nordland Handelshus 

,fioePospore 
PrWr fra k Kroner: 

Pr- ittla , Ho9skwrore 
• .  Priser fra 28 Kr. 

postpeplrler 
n: 	?ølir Storcdsen, smiges -i 

Nordlandets 
Handelshus. 
, 

1¥1.~.49m."""dmik. 
Joh. 4ansens,Malerforretii, 

Af karwrings-Kul 
og sadger disse til I Kr. 2.5 Orø pr, Idel:kilder frit tilkor? i Allinge. 
NyAgandets J"~andelshus.  

Asoliarptile meget kraftige, 
elske Gaskakes 

leveres Ir; Allinge Station I  denne 
Uge og S:eiges 

''''sffik  1-Kr: BO Øre pr. hl . 
teverei i. Allinge Netto Kuldart!. 

Nordrandets Handelshus. 

k 	(eneten 411.44.111bre't sine stil. tes ir 	 • 

låns Larsen,"F 	her fmn raneme Vær . saa gad. 
ilur sta,kr t I mier 	leg kår kun u, „ 	. 
1.aik:.;Ylilåttelein,....,, J 

Alliere 
Sadelmager-Forretning 

k  al De hase Deres  gamleSlutter betrukket klink er del Tidon. 
Mobølgtoffisr i  stort Udvalg. 

Plysrester i mappe Sterrelser. 
En Dot Dame- CO figgpotsaker 

sælges i denne Tid tirkiifr Pris 
• Stort Udvalg' ileffigardiner. 

re'll 87'  H L. Hansen, 1,ir  57 

Kolorit 
til Iljemniefervning af Uld, Silke og 

Bomuld. 
farerni forskellige Farver. 

I. B. Larsen; 
Ved Havnen Allinge. 

Et Parli gilde .nye 

Cykler 
sælges billigt hos 

M. C. FUNCH, Allinge. 

Prima  ttblandet 
Gaasefedt 

er til 5,1144s hos 
P. P, Møller, Allinge. 

1..gele4rtegsfi..l■line ..g rene 

GaaSe., 	=og  flonsefir 
i prima ovntørrede Varet, 
Ærte Rochefort 

Ægte ifollondelr 
Se/sa 

Ægte rusaaiek 
Ært. norek ,bmmat 
~hk stebnell.erorr 	85 
Dazakk SteppwoNt 
»amok Raelshteiner 
bank Ejelameseroat 	rig 
Gammel skarp Fndmlelknunr 

ratem d. 
Gammel 6Ina skarp flat 

lig Mdl 
Klooteront 
Grønne ~pante 
Yin  hvid  liorremoluelkimal 

med Itionninn 

Altid friske Varer lit billigste kis. 

I. ,B. Larsen, 
:år/ Havnen. Allinge- 

Bankospil 
om levende Ænder 

afholdes 	Christensens Sal den 3910■411* Ad 	~beide:nes 
ge OrFaiiikifir7er 

Dælr og Slanger 
købes bedst og billigsi bos' 

K C. FUMOH, Allinge. 

Det tretaler sig 
at kok sine Manufakturvarer 

hos 
Wilh. Hansen, Sandvig. 

uldne strikkede Klarle købes 
tel tones.e Pris. 

Leverendm til Vateiotteiltd. 

  

h• 

  

   

  

Forlang altid 

OttoMtinstedis 

OMA 
Plante Margarine 

 

    

Er stort Parti 
Tapeter 

udsrlprs i {kims, Tid id  langl 
c 	under Prisen. 

Havnsetn.rugtrig. 

4k*.■'~v,rin, 
Byrd- og 1118enreln=r.. 

elleL4mforamtvng er disas 
}e  ril  g-armelle Kroner mw.bill$,..• Xedndberondenele Lamper 

i ?orakelkg Udstyrelse. 
aL nyeste og mest gasbesparende 
Gas-Apparater, lukt. .11ANIA" anlielales meget 

Repeatlener og  Indlave al Gas, tias, Priser. 
Elektr.Lommeapparaler, løse Batterier 

' Harald Petersen, 
11( Grisnlester 

Wein ikke! 
1I De bor fotograferes tik..l ti I, og 
al  Juletravlheden dg de, mørke Dage 
stunder til. Henvend— mdem derfor 
snerest i.AteliFfFt ved Hdynen. 
Telefon. 4. 	Anni., Ipsen. 

Anton Sonnes 

Ligkiste-Magasin 
Nørregade, 

anbefaler a.liekinter I alle 'tiarreNer. 
armvel rgetra,,olialede 50111 500Lmalede 
solldtsn ug,mkt forarinidede til meget 'moderate Priser. Llgtoi levere.. 

P.A.Juls Smedeforretning 
• .A.I_LINdE 

- 	anbefales By- og Landboere.  
VognlaresnInger :isse-Lager: Et  briti,zt KOMFUR billigt til  Salg.  

Hølers Hotel 
Reslau(Mion & Thk■Merknf. 

Som bekkidt: godt Madsted 

'nreirgerSetskaber Og Meder. 

(f,,,f). 

i 	, en Bodermester eller on. 

øger De en Pige, enliarl 
le£44,ceji.g,,eller mug. er  De  ca Svend  eller I.4er. 

delp, Medlifx1p.  bor De  silarestiaver-
ler&N&d-Bornholffle ligeblad,
de tfæ't PR:Mg bringes ditekle ind 
i 1/It'lljern i8,4, læses af kan godt 
som kvart efieS,1"yerirle.  En An-411Snce lier V Bladet vil derfor sad indl som shiit bringe el tilfreds, 
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Allinge nye 
Barber- & Frisørforretning 

helliget 1 velvillig Erindring. 
B. Bang. 

Allinge Af holdshotel 
anbefales .13,y• og LaildhOere. 

Pensionærer modtages 
til billigste Priser. 

V. Nielsen 

Ledig Stilling. 
Distriktsbestyrer søges til el stort dansk Livsforsikringsselskab i 2  al Norilliornbolins Distrikter. Gage, Provision in. in. given Billet nid., 101 Indlaisiges.2ffla Bladets Kontor. 

1111113rrUnnelle Misser ha buegib ist 
brudte; 'tåerblifume Cam nrflpuilev neo 
isla. 

Quoituutinfiii. 
Terur Stres barn les ten ener Stisnue, [semi Mellemret. kim ?i vesiisess 

tiraitimarr Var ineffreler gom ilion 
noetnape4 

tffiringinn 

..' ltabrefk 

Husk at. 
Jacob Larsen, Allinge, 

personlig basorger al Slags 43ud. 
bringelse saasom Pakker. Lotten,* fornyelser. Regningskrav, Peng• 
bevægelser med more hl eller fra 
Rifinne hver Tirsdag og Fredag. 

åd. 
-rnsel'age besune nrigei 

m 	deå, mindste, der Ikke er mere 
'end h Maaneder ammer. 

Slum ligger ude undeie girsetrrrirreme 
OZS.krig}nnue.agette borl ved al skrante 

A. Hvad måler martffi. og en Pot 
iirsommen? '1~ 	• .1› -ae 

«"....” 
gg /o;1111111~".• 
A. Ganske naturligt: En Lego er pi en Plade, of'*n Pot er lure Pele. 

Ens 	' 	erika, skarede 
en  -Dagdo . 	! 

,i  
blåmil janu um; mig ædle 

Uge hor 1/m ørne! sin Nieste eller lejet 
overfor nogen eIlerfl1kres ond ord sine 
Huslaslet~ebetinver Ikke isl la`gintl 
,lagcl I Paitighessell 1,Dg.1` 	...,eesme 

Del indkomne Nia~e,,a, nag Is 
Gange Ran stort snbt ellers. 

Hustruen, ll‘nd endt du gøre, 
blev Enkemand? 

Manden. An. jeg lænker ,lee mar,„ h4t 
Snin dø vikle sore, ilvis du, hier Ene 

1,11"-uen: Qu alhkyelii; Usl[frg. Du 
sagde endtki, al du aldrig kunde komme 
til al elske megen anden. 

POlgende Dybsindigheder findes r ip›Es. 
bjerg Avis". 

Petersed 1910 sagt, at kvie Mag 	'ørken' 
Madam Jensen har'Snel.tedmil. 

en Gang rlfsa'e, Mad buh hov sagt orm Mads,. Soeensen, emn vikle hun mire almni
saadan oeet.skInSe dun ile 	Ild'  a,gr.  
for lien lod 

Tid er'Penge,',iterfor bar Rigiffog- 4 ,,,,„, god.tid. 

	

, de 11.4.re,J4 , 	rs-S...1 bla ar. des dybere 
bliver Mendslef, VSLygge. 

	

.-aldre de bliver 	merevnnster de Irans, 
Minderne * Iiir lortede Roser: Jo 

og Dell, 
Hvis Sladrekårllingerne vidste. hvor 

nieger de vilde fim at vide ved at mere 
diskrete. sne vikle do tie. 

Den misundelige bliver mager al sin 
Næstes Fedt, 

Hanket er  Lirers Skebedamper. 
Mangen Kpire giver keareStrurnser til 

de ininge end til vin klemt. 

	

Mange ell M 	tå ed Gløde alibi deres svi-germoder for at blive deres 1(000 hvir. 

Toget afgaar. 
Søgnedage. 

Ilfammerrsime-limene. 
. Fra  Hammerstuts  7. IN. 3s. 7'ss 7n lan iloi 8os Tein 	10. 4,, 8,6 

Helligdommen 7„, 10,, 4,, 8 
Klemensker 7. Nyker 	513 "90  500 909 

Til Rumle 	8x1 i 

Ilvene—(tamm e enlinn 
Fra Ronne 	7,4 	3.3o Fis 

Nylon 	7e4IS,, 3,,Klemensker 	7,u 11,,1 4. fin, Helligdommen .8 	11„, 4,,  2,, 
Tein .,1a.s..1•14x '14r Allinge 	8,, t24,44 .3,44 Bon 

Til Hammershus 8,,i 
Søn- og Helligdags. 

Ilammer.dma-Itonne."" 
Fra Hammershus &e l I1O  500  Bivi 

Allinge 	si,. I læ r,ar gir 

Tein 	84..4 11 II 517  gø/ 

Helligdommen 9. 1.1. 6"1 911 Klemensker 	9. Il', 6. 9. 
Nyker 	-91, 124.4 507 9in 

Til Rønne 	101X1  l2'i 6",1110'' 

Fra -Rønne 7›." Nyker 	7 .10. I. 1W 
' Klemensker 	11 ,1 Im 8. 9. 

aw  1'. T.' 
.tilluge 	sis gån 

Hamlurers us 	8. ir; :2 k.. 64v 
BedvIdere, standser Toget ved Ihnn-

leds!. Sphtsgaard. Melby og Blykobbe, 
forsaavidt der er Trafik derfra eller depil. 

• 

,Malerarbejde 
udfares overall paa Nordlandet. 

Lau riis Christensen, 
Sandels.. 	 Telefon jillf 

• 

Jul.Mortinsens 
Moflelsnerli ri i All' 

susyriet med 411e, 
. L:iri iriste'1,''7 h 10 lenentv;n11t.  

Kogeærter 
smit ex1145 Lamenekod .11 hil. i 
I 	Dd 	riser a. 

bilige 1(tilioigl og Præt 	lal lg, F 
De aerodo Landboeres Op. 

trimilrgeffillIkl-krentedos til 

HoteiNCEN TRAL, Allingek-WitiSr Toon nitid serverer 
fineste Smagebred til.mod~ie 
Priser. 

R. ANDERSENrurl. 
oomocoacc ceroa 	  

ffirede £xserinde! 
Har De til Deres Ninedsgnind 

Brug for. eller onsker De en nylli„ 

Foræring 
yl Deres Ueninde, da se  emu 
store Serær i BRO D &RIE Il, 
Itnesie:-Xadapillaine" sjældne. 
sm.411%:, Monstre. Varernes 1{,4- 
litei og de ualmindelig billige 
Priser til fuldt ud vind...Ddt-es 
Bifald. 

„MESSEN" 
Chr. ()Isen. 

CobesedrerPrograrrirner, Prakater 
Love og Huperinger. Fragtbreve, 
Honuolutter 114g Brevpapir m. m. 

teseeres til ck billigSte Priser fra 
Gornitzka's ogirukkeri, 

FotograyAlfred Møller, 
Øen 	41,1>QE =444,=== 

Publikum bedes bemærke, sår 
grundet paa de.kOrte Dage  er Tide g 
mellem 1.1.31ae-dst Ilur PolograLering. 

H1.11SkCeresNonalbilii 
faas kun 1, It. 

M. S. Heiwiksenslageri, 
Telefon Allinge 37. 

Damelingen, 
Claeoulaer, Iteakkrdar, ,_) 

Natkjoler. kadetHl, 
Nokk 	 ro en-E jaterklera-et 

Alt al gode Stoffer ntisnildetgp  
kjde. 

Skorter s Lerred, Morte o Klæde. Al Slags Triketake til  Varsl' isg 
Nordlandets Handelshus,  

Herre- 
Gummifrakke 
si bedste engelske Fabrikat i sto Udvalg 111 Priser fra IS Kr. 

Nordlandets Handl:48h 

VindrdF; 
store, saftige,  85 ilre pr. 	kg. 

I. B. Larie 
ægid Havnen, MIM 

Klipfisk, 
fineste afnakke) Bildales. 
.1. B. Larsen, Alija 

ar. 

Alt til Belyslittg.ifaget 

1:0 kule:Mod Sne årtier .5 l'irnd, isair 
en glIkiklod Vand vejer (rfIllt. 

larper 	Knrodser 'kan (nive over 2nn 
Aar Rank 	' 	 • 

Man lutr nilko'nsiruerei CO Kihkerl. der, 
„trækker' sen godt, in mon kno nuZ-
annindiln1 Avis prr en halv SIII,Alslarid. 

1.1vvol,k ban, •.Q r Neglen kim eo 
Alen over Vandfloden 

Skid ilralrålnlåsell NN, 1 	i 	I ig9x0de 
S.1:alwo 	I 1 hd 	S.kkerhedi. 

-r List 111 	r hvgg'i:lrgt al tra,fre din 
100010. Der lader forresten 'il at hun 

..1„,z 
llCnJc forstl 

Gamle Minidpald. 

at ber'brbnrk,. 

J.4' rg«..årtentslen af Tiden 
r i Spidsen. og,alle, 	1•DIT.len hår vi 11/e1.2' Låge. Min  1f 

'tornene kår deres ■ •..erning. at varet gel eksiragmfe,.... 
Il el 


