
‘‘h, 

AV, rtik.,1, 0111,114.11,101.0 rr p, beitttiode 
ror I nweraler port rot.111O0 IS 1","• 
IMindollgo non orer 1. Gnu, SO Ur,. 

R iel 1,1 »I' ot Vor 1.,•Nonl,•14 
Rod i ss,..ormt ~Nol 1,111 	, 

Vorrotoiog.loror 
kt I GuroiS,I.norrrN1.3.■ 1. .5 11 Log, • rIterrolgrodo 1iongo 8 Uro. 

Nr. n iQrej1 .  den 5: rYeeiRnber 1913 
■••AL 

• 1114 • Iste  Anm.  • 111,,,..%. 

— 

Bornholms Laane- & Diskontobantu..  
Renten pas Indlawsbeuis er 	pels p..rà  • *- 

. "NOrd-Bowholms Ugeblad" 
Irrkke, i ef Antal 4f naarlgt 17190 A.Irnrni..  .., 	. 
ne finnen*, gattneal PadimarTa  i AlInrn:r-

i Sannknr,01‘ken, '<finker. I& oE K.Lanen,ker, 

d 

	

	„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Jim,-  den sanse Udbensleta. i Nonln - ler-red 

hest , "(kreer Nim rig qnner $11; der- 
f 	1.1 fil Arnnmar. 	 41 
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i „N,ozd-Bornholms Ugeblad" 

I

nak«, l yng Egal kan benanr, prkt alle 
., PasYkoranr, .uunl mur 1~1, Kanrar ae 
. knsfer 50 prr Knalakt. 

c111adanny- flumbert. 
o_  

all mornu levede, blev' overtalt unit 
Thereses smukke Ord, „eller 'annalen 

ter, 'Gældsbeviserne le .udstesile 8111 
Ved al lom 1ilhOeStCgi f 11,1 11 11?ft-

linje, al Kreditorerne ikke led Skade, 
selv  0111  de mislede ringle at Penge-, 
tre. Smaa og store Aagerkarle stræb-
te ener den Ære al gøre Forrelnit 
ger med Madame Humberl. 	Vir" 

Pas denne Mande laaine num i 
de 20 Aar lidt eller lid' mimen: 

,halvtreds Milliduer. 1 IN'15 ell al Knr-
dinarerne trællen: grel med TrIlrage-. 
belalingen at Lamet, var der ;Mis] uh 
anden til at Stoppe Drillet 	Furet 
sem vaagucde Mistankers , I II . \Val-
deck•Roussean var deit farme som 
fer OillenIligliedarl baldre Processen 
Humbert•Crawford for Andiumireilels 
største Bedrageri. 	; 

Ell 	sved Nav* Catiani 
blev bange tor sine Penge og fik 
ved Retteri,sal igeritern ai Madame 
Humberts Perigeska skolde allone 

,agIndJioldet beses  ':-T 1-;erreeskat, 
var tomt, •.' Hele FIIM%dfni• Altorkt• 
hert • var rorsvenden Aftenen fer, 
Nogle mai-meder eller liii,v ,Ii• greb; 
:le  i  n4id.,% ,irAmfu..,..i,j.~. 
i Paris:7hierb$CkahaflialM1frrlip-
rlagelle var del ledb,Ye~eetar 
de • fire  Anklagede, Tælleren loran 
Nullerne; lav haardnittel 	,s.rate- ci% 
de  paa Dommerens  SI rgsn I karl, 
at hun vilde. udtalg sig; sid. øje-
blik, men da OSaa  saa 5 larliat 
og hensynsløst, al alle blindes Fjen-
der blev lainiergjorte, og hun selv 
som Sejerber re, elider Folkets Jubel, 
vilde goa ud al fterssalen. Mag 
spurgte lietid% hvor [lodenre C:tdw-
1,,d og Niiiii,;-;1C1111.1, ...11, ?  Samme 
Svar' 

Da det længe værnede y/jer:dik. 
hvor hun skulde  tale vat kontmel, 
11101e 1111,11  busl nogle dumme Fra-
ser over det,  5i101, Urcl,  ulan havde 
gjort Frankrigs ærligste Mennesker. 
Saa sagde hun in Crawford i Vdke. 
ligheder, rive' Regnier  o at . 	.ne 
vak, en ,riælde til Iiiii Skar 
den iransk4ske Krig part Bism cks 
Opfordring  'havde'  riokker-Genatal 
Bazaine til at:forraarle Fæstningen 
Metz.' Derfor :havde Regine( rimet 

siJund,rede Millioner, og fordi de rm 
slaraftiede, fra 'ces saadan snavsel
Kilde,  havde' hun sort Patriot tiet 
og forlali Usandhed, og Sagen mell 
denne mærkelige  Historie troede 
Madame flumbert al kunne fore 
Dommerne bag Lyset. Ægteparret 
Humbert blear dømt til 5 Pals Tugt-
lius`bg dergLert endte denne berøm-
te Proces, sam havde sat alle Avis. 
læseres Sind'  i Bevægelse hele - Ver- 
den over. i'' 	.: .: '• 

• ['prellet'', til dearatorejayer jo et 
Meget mulig socjalla4negairnaal, 

rtiggalaaende Antagelse er 
samt, ål Sladrekællingerne er Skyld 

,te store t.aers 	saa tilkider 
iis herved rs herderde vore Natio. 

rraigkr■nMIters Opmærksomhed paa 
Indril 	maimul. 

Fur al korurne lidt nærmere ind 
pari void'aporgsnesal, skal vi fors, 
vierg.ggj,ge 

 
arm Begrebet „Sladre. 

„irs11/~. Mim mita ikke ved delte 
0~1,:.11i..rlrykpaa -1(a:ilingen% 
nette eridelig 	Mia, at 'cigsne 
en stor  øl  al Adams Efterkommere 
jyrwdeititeg.  tinder' delle jegreb. -- 
Onjwilisrio  en I 'Tel lt• 

ri'fidskiller  110 disse 5.11.; fra le 
111,1110111: klolowNStos 	Nysgerrighed 
fs den 111151e Sal1N, salg er  slank 
udviklet bos , disse Individer. De 
stikker deresafarese j.,  all, særlig de 

-Tine, livmor: el almilideligt Men-
del ryle"ran sig 

at Illfiedssdige 	• 
• Nysgerrighed 	rytter d 	esnitter- 
treS Moral Og [:enker 	,Hensig- 
ten  ty,ulimp 	 ei, Ulv 
i bararklærter forslaar de at nærme 
l'tq, 	res'Ofie.'"' • 

MT  et ...rm sf,,,J1,,,igerde den 
indel anende ud, Ikadefro  i ,tel 
Indre viser der Ali t? deri stdr- 
ste Medlidenhed. 	r de noget 
godt øm el 'andet MT, læske, saa 
er de meget trIbinelige til al Item-
stille del fortalte 5,111 Løgn. Glade 
Foransiallninger, N3.1. I  n , 
3kaher, Koncerter, Baller, Bas,' er 
0 N. V.  er Sladrekællingernes Ar- 
tregIsmark. Der karl 	rigtig toelle 

sig, optage iryt 	lagnagage 
Forkelliritter og anbringe det, som 
ile har pari I ljerle 	, 

Misundelighed og Ska-dedrift er 
allsaa de fremragende Egenskalær 
hos disse Mennesker. En nærmere 
Skildring behøved vel ikke, da vi 
alle nok kender nogle levende Eks-
emplarer. Hvad air de smaa Byer 
angnar, sart kali man Ikke nægte, 
al Jorden her er særlig gunstig ler 
delte Ukrudt. Den ene  et henvist 
til den anden, og den Enkeltes  For• 
hold  er rønngtig bekendt. Disse 
-Omstændigheder virker  forskellig) 
paa normale Mennesker og  Sladre-
kællinger. Medens et  ædelt Menne-
ske formaar  overse  sine Medmen. 

neskers • Fbll og Svagheder og buler 
dal titstaeggsvstOliede ved at hjælpe 
de ,andetl,  sars er det helt anderledes 
iaed dein, der laber med Sladder, 
'Skønt le' 011e, niere  end andre, er 
hin:lempede med rag,  :5;121 karl de 

dog ikke nedlade at bringe alt ondt 
ud i Olfeniligheden, og som otteol 
set gennem Misillidelsens Forslørrel-
sesglas. Dertil har ile naturligvia 
den største Lejlighed i en  lille  Bys 
smaa Forhold, Hvor enhver, ved, 
hihrl den anden 11:17 I sin .!Pnrte• 
morinuie. . 	 • 

Særlig Per$9.21,.• som for dem' 
nodt ril Al  vise 

aiilOffenttigherleir er udsone  ror 
fejge Arbejde+ 

Bibelen siger: .1 iyor Aarlatel er for-
samler sig Gribbeire•, mur lier kan 
man sige, ,Hvor Gribbeae er fors 

samler sig Tam-Islev Det er Livets 
Skyggeside i de ,:mas Samfund, 
som bevirker, at virkelige fornullige 
Folk helst trækker.. in: tilbage og 
uridganr at komme i Konflikt med 
Sladreleellladarie. Huldigvis- har vi 
jo i Allinge-Sandvig *ilinger' al 
disse! Eller hvad siger I..råeren 

S. M. 

Den trandlose Telegrafering 

har skabt en ny Heltetype, Radiote-
legrafisten, der Dag alt Nat 4iilder 
lyttende ved de store Sklbea tiaailla-
se Starioner, ikke alene kønt opfan-
ge Nyheder derinde Ira Landene, 
men nok san mage' lyr al tjene sorn 
narvsagn Vagt  kr•de•inengreNliM 
,rekøbs', Srim Skibene bærer  nure

/ lagfile 'San 15,11.,,I, ab.,.“.,k111., 
nudisme Telegraftrenesie bar virket, 
Kelen dog .nullet man e af sine 
jenere pas '. en board 	røve ved 

forekommende! Katastrofe hvor det 
gjaldt rim at ',blive pair', oslen til 
del sidste paa del norMedie Skik, 
Inred yderste Fare for eget Liv, eller 
,, *!14.•11;nrzi.,, 1 

igen • ni i horn Se= 44;1  al 
nrialagge nye Meldinger, og I 	em 
ens  kidere  Id andre Hjælper 
. Den bele-aliatAsalliode4,3Åredell-4A 1:11d11:1 ini ■ des Helma fra„„rdano‘ 

iler trofast mod sin Well forbi 
ved sin Stakdo og vedblev inert mt 
udsende de kaldende NaditIgn er, 
rir Krebigeskibet forss and - 	i- 
rre. Lige saa heltemodjg, 	o 
turno- s- Telegrafist uclpah et r u-
dende Skib, og de mange Radiatele-
gralisier, der betjente apparaterne' 
gæl de 'Skibe, der  blev allarmerede 
vel No•lsignaler fra den hmendende 
Damper, viste ligeledes stor Ildboi-
di:Mæl, ved Døgn igeniteni al gen-
lage Nedsignalerne ild over Oceanet. 

Ithiersil disse Padiotelegrafisler, 
hvis Gerninger med Ros er omtalt 
I Verdensblarlene, var ogsaa en Dan, 
*ker,  ,111111lig 511;11 unge Jeppesen fra 
Aarliuseguen. Han gjorde Tjeneste 
om Bord paa den hollandske Dam-
per ,Kroonland• og var saa vidt 
rieau ved den forste, der bplangede 
Nadmabene ha ,Volturno' og straks 
locFdern gaa videre. 

En løjerlig Brudenat, 
Et Ægtepar i Pillsbarg har hall 

en  Bryllupsnat,  som de næppe vil 
glemme. Vielsen var heldigt over-
slaael,  do el Par unge Fyre, der 
lunte med lit  de indbudne Gæster, 
med højtidelige Miner forbandt Bru-
dens og Brudgommens Hænder med 
el Paf solide Haandjern. De sagde, 
,DettrO er Symbolet paa jeres uoplø-
selige Forening'.  Ofrene for deane 
originale Spag bardet med Taalmo- 
dighed 	endt 111111100. V1.4.1  Mid- 
dagen var de Genstand for  alminde-
lig Miinter hed 'og  inaatle  nære Vidne 
til,  al stres f3æsler tilfredsstillede 
deres gode Appetit, uden alle selv 
kunde  

Dømt 	
noget at Tipis, 

Dømt IiLUbpvægeliglied begyndte 
de elterhamalen al befinde sig Ilde 
ved den venskabelige Spøg og bad 
om rit blive befriet for deres Lænker. 
Men se' Den kære  Ven, der havde 
Nøglen til Laaseir, sur i Stilhed for-
svundet. Nli blev Siluationen kritisk. 
Det lænkede Brudepar begav  sig, 

dedsagel af en  Ven til den nærmest-
9neigle Klejnsmed — men forgævTaol 

~I'uR rute gik, Pinen elev værre og 
''intag, etungem lorniaacde al luse 
tankejag.  Tilstis( gav en Sheglining 
at Brudeparret sig til mille Lænker' 
over.  ,rig det 'lage Par var befriet. 

„Men genne tieirderlige Nar vil 
sikkertT̀aldrig Via  dem af Minde. 

Brandene . 
paa Landet. 

Bestyrelsen for Foreningen af gen 
sideeg danske  grandforaikringasela 
skaber henleder Offentlighedens 0 
mærksornlied paa frilgemle: 

I. Opbevar Treadatikkerne, 
ledes at flom ikke tel kan laa  fat 
dem. 

2. Hold Lygterne rene og d 
Dias hele, og ankring ikke 1, 

Nærheden  al brændhare SIn 
eller smiledes, in de let kan stel 
eller  falde ged. 

3. Henitkg eller ophæng ilt 
ningsdykker eller Andre lir 

•-• as •  Spe 	
r44-ikkee d;11er nia
4
ri Askeranrseta 

;11,11:riirig,e1 	Udhuse eller under ag 
, 	I. Opbevar Tilrid An 
?F•Met4be Iderilaikke Trækasser 

,og verlueld deri med V 
inden ,,den udbringes. 

5. Hus al Skorstene opførte, 
T:anetItsteir eller Kalksandsten 

II, Virk for Indførelse ar f 
itlnrisurede Skorstenslejere i 

skellige Kommuner. 
7. Sørg TM' al Skiusiene og. 

s:',1;:dei renses 	Gange aarlig, 
Nandpolililloven fordrer det. 
115. Virk hen til, at  Tobaksrygni 

iittørst mulig Omfang forbind 
eller forbydes m Udhuse, Værksi 
Fabrikslokaler og lign., og til 
fairdrer,at der afbrændes Fyrværker 
Blus, el. lign., eller foretages Skyd, 
ni ng i Nærheden af ANnIngillaaS 
o. lign. 

9. Arbejd hen ril, at Stakke 
lien. ankr. i saa lang Afstand 
muligt ha Bygninger og fra  Baner, 

"sorn,,der  befares med Lokomotiver,  
og mk 'dere størst mulige indbyr-
des Afstand, og at Hall-Mage -- 
a. al Hensyn til Redning af Men, 
nesker•brfieigalr.slik  Ildebah kold

e — over In r Udgagg 
e7.ne

s med. el  JxnagittP!,
s 

.-ekkelaterialet evel-Durtnn ett  op 
til Tagrygningen lastgenes med gal-
vaniseret Jerritraad, som loreskrevet 
i Brandpolitilovens § 3. 

10. Virk tor Udbredelse' al Lyn-
afledere eller Netsystamet og  for 
Haand-SIuknings.Apparater. 

I I. Benyt virkelig  sagkyndig Bi' 
stand ved Installation af Mol 
elektrisk Lys, Lynafledere el. lign. 
og ved deri nødvendige Vedbge• 
holdelse, 

12. Udbetal ikke Leveranfører 
eller Installatører af saadanne An-
læg den tolde Anlægssum, forinden 
derhaves Sikkerhed for, at ATIIM- 
get  fuldt  tid tyldeslger

, 
	de  .Belingel- 

ser, der stilles al vedkommende As, 
suranceselskaber Igor Laildbyguiri-
gernes almindelige Brandforsikrings 
Vedkommende karl Oplysninger, 
saa,Talenseerule altid Las gen 
Branddirektonane, eg slet anbefales 
bileressentente al skalle sig deal, 
inden de paabegynder Arilmgene!og 
træller Aftale med Leverandorerae. 
og Installatører: 

13. Sag Oplysning om, hvad der 
kan spares i Brandgmende ved at 
omhytte Slraa- og Rørtag o. lign. 
med hamr!! Tag, 

I-0. Virk af yderste Evne kir al 
søge del Hærværk forhindrel ved 

-!Idebndene, som nu desværre sari 
røre 	ogsaa paa Grund af ir:ang- 
rende Tilsyn --- linder Sted ved ille• 
Itilig5/03 Nedrivning og anderi øde-
læggelse og medføre store Tab, 
som himle undgaas, men rammer 
alle Interessenterne. 

Da vi lorliAti'D'Itgli' el Selskab 
hørte 'tfaanet Madame Humbert, 
ganske  SIM var lifIlalrl,co hike  vin-
f4.£  fran:k. kobl v/Njaa..-crerr ranke, 
at del maaske kend* niche Læserhe 
at høre lidt not 	r 	Hundred. - 
Denne Dame blev jo ekendi ved, 
deri store Proges, SO 	i kriminel.- 
retten i Paris lortes 	od hende i 
12 Dage Foruden h e sad hen- 
des Mand Frederik • uniberL. og 
hendes to Brødre Emil 	Romaloe 
Daurignak paa Ankta 	enken, 

I 20 Aar havde Æg' arn9 Haml- 
bert sammen nikiøtte 	Daner Eva 

-erg  'Frueris Soskende øvet paa en 
megel stor FoTaaVereS • ifarliee Ud-
gifter var I i er, i ni oa' 5130,ffl0 ,Fra nis. 
De var altid velkiniare Cæsier I .Ely-
seer; Republikkens Præst-dem med 

••• Geraafinde korn i deres 1-lus, Mini-
stre. Generalier, Kunstnere, Lærde, 

K::',`lYes.Wi:"1„:`, ter,,,GrIa-l'::; 
..., Parisb..4.itede Fester, var Ma-
dame TherWiturnberl altid  al tinde 
i den Tætteste Trængsel. Verdens 
bernmteste‘agrffilderfirmaer, Worlb, 
Paguig Drattet arbejdede for hende-
Hun bar•t dyreste Pelsværk, koble t, 
Godsla o 	ityhjetge, omstridte Mas 
lerierreggjaldt for at vare en al 
de rigesteadaarner i Fads. Trods 
del skjulte guu.ikRarfor sine Venner, 
at hah ofte var iJI:eggeforlegenhed, 
til, taarldaring angav lrun at have 
as: Proces &I en Arv paa El Hun-
drede Miilliciner imod to engelske 
Brødre ved‘taiti,m Crawford, hun 
sagde, at Pengene laa i hendes Pen-

- geskab, men at hun, vat for samvit-
lighedsfuld til at angribederri førend 
huri havde vunder Processen, Hun 
vilde megel heller laarie det,. s.oin 
hun havde nødvendig1 for at k' 

ti ,Na siger jo allerede den gamle ro• 
..„fTigrfekre Penge 

lit
IIMannal,Icie... at rouga n dkeul [1,1, 

Iler enden i vore Mac, Hvor-
sol skulde vi ikke tumle de rige 
Homberts, tænkte de i hendes Net 
[(triade Folk, Therese sagde ja, 
at Pengene var'lilstede og al hver 

• riaalte se -del', inep  ingen vilde 
~ærte vitie.saa Morskagnnet at . 

'v tern; Familien ftørle:jo til Parra 
neste Selskab.; deres politiske 0 ‘, 

I, teste Grad- Man vovede ikke ilt 

1*kabelage,Indllydelse virkede jo 
hel lang' De var velgørelide i 

lalle  1,.c1-grål  Molaske mod de Men-
nesker, $9 stod saa bejl rig saa 
r&-le ler a 	Desuden var Frede- 
tiks Fader' esti:smit-risler og hel:midt. 
sums Manster  paa en tro. pligløply1-, 
Bende Embedsmand. Hvem der. trodst

1
j. 

• S. M. 

tvsladder. 
Hvor ollc- ører man ikke, at 

Folk, som  :flat ter'tir en Storme By 
Id, a. 51011.'ail1141, nugiver, at de 
prim .vil rit 	ker den niaale- 
llge Sladdtk... g•Irenges af ganske 
Hjerte citeret komme bort fra del 
Sled,  hvo-, de sem ofte har været 
Ge11511007 ror, efter deres Mening, 
saa .arelbeldig  .Sladder.. • Er det nu 
virkelig N;10111, el denne Alan  'al 
Meina cskesrægteg,'  50111 Mari puha 
gudt  dansk kalder ,Slarliekællingem 
forekommer i større Antal i de  smaa, 
end:i de store Byer, — Nu er Til- 

neske siger,  
tie om. For 
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KAFFE 

Telefon Allinge 37. 

Er der nogen af numre Kunder, 
som ønsker 

Prima Gies og Ænder 
In Julen, da vær saa god snarest at 

Nordr"an"dts  endes r.  

Vi anbefaler et rimhyggeligt Bryg . 
af fine Kvallleter JAVA „KAFFE. 
Extra Sort a 120 Øre anbefales. 

Rio og Stasi!  Kaffe har en biller 
Smag og sælges . ikke fra vor For-
retning. 

Nordlandets Handei,hu.. 

Malet Malt. 
Prima dansk 1111 

Københavnsk iPrewnegme. 
fraas bos. 

I. B. Larsen. 

r)j(Ilitiqe2iiograf. 
2.aaaa 	Itroidor en, S ei 9. 

Ach Uarmelund du skona -
Vripne. Hydraer fra eburtsi 

lunnrile !Nor. 

„Nuar  Musikens Toner brus 
ell.  _det shatilne  Mesterumrk . 

111 tfollmtielnebell 	Blid ar, fie4,' 

• 
Den bedste d de Ira.  

3ranattiraæærrn rit YWI,I.4 zsb 

En  Coltainolidorer. 	- 
Snue almue eatraw toel etui. 

Ærede Indsendere 
nom: ripmærksom paa,..11 
olien ikt.e kan oplags- an 
Sendte kuldet. Der 111.1.1 
opgives Navn og Adres,.. lom Rø. 
elektronen, far Artiklerne ',in op 
ges i Bladet.  

Leverente afBroste 
- Allinge Havneudvalg asnetidvalg im.ker 
bud paa 1.4erancen at ca.  1160 
2 Sort Brosten i Henhold til B 
udser, der er trendagt paa aill 
Raarlbus. 

Tilbud  niei"Asgivr],e af Prr 
tnt in4iendgs til licirgiiieNterkon 
inden IN. fteember d. A. Kb 
Middag. 

Allinge Havneudvalg.  d i  1,  191 
P. B. V. 

A. Mol 

En lille Kakelov 
med, Kogerum er bifilar til Salg, 

Itogrrykkeriet nu 

8 Stk. fine 2 Maaneders 

Grise 
er til Salgs pari Feerngeard,  Ola 

Til Julen  anbefales: 

' Spisechokolade.Kogechokol 
Konfekt, Sukkertinurer, hjem 
lavet Marzipenkonfekt a 120 Øre 

kk; saml blemmelavel  Ma 
og alle Slags Kager. Stene Kag 
leveres paa Bestilling. 

NB. Prøv mine lækre Marzl 
kager fra 00 øre til højere Pris 

M. S. Henriksens Bageri 

Et Films-Eventyr 
i Aarhus. 

Dansk Films-rubriks Skæbne.  

• 
Dansk Filmsfabrik i Aarhus afholdt 

forleden ekstraordinær Generallor. 
samling, den første, def..« holdt 
efter at Selskaber er startet. og ad 
var for at lade Aki/brikrenie vide, 
hvorledes det stod til. Det havde 
været Hensigten at optage Films 
lige til I. Deebt., men tor godt en 
Maantd siden maatte man standse 
og affinde sig med Skuespillerne, 
fordi der ikke var flere Penge i Kas-
sen. Aldiekaniralen, 160,000 Kroner, 
var fnug' og yderligere el Latin paa 
35.000 Kr, som Bestyrelsen stod 
inde for. •Aklionærerne var saaledes 
ret fortrolige med deres Skæbne, og 
Generalforsamlingen forløb nogen-
lunde roligt Men 501/1Krydderi paa 
den  bitre Pille inviterede man ogsaa 
fors! Aktionærerne paa en lille 13M. 
graneaterforestilling, idel der frem-
vistes to af de først optegne Films, 

• der viste sig at nære ganske fortrin-
lige; men det var 'rigtignok en dyr 
Entre, der maatte betales til dem, 
Aktierne er paa 500 Kr. Stykket, og 
mange Middelsiandsfolk tog i sin 
Tid I å 2 Aktier eller flere, soin 
enkelte endda Iselite Penge til i 
Haab om at fan det 10-20-dobbehe 
igen. 

Der var I Prospektet opstillet el 
sandsynligt Udbytte al 83 pCt , og 
der lød paa Generalforsamlingen 
enkelte Røster om, at dette Prospekt 
maatte have været falsk. Al Resul-
tatet er saa sørgeligt, skyldes flere 
sammenstødende Onislkticligheder,. 
først og fremmes) den. al Udgifterne 
er løbet op til  en svimlende Højde, 
Rudi man fuldstændig~g4p. 
minere at Skuespillernel—  Des var 
først antaget en merkantil Leder, 
Som saa syg saa længe, at Forhand-
lingerne om Salg af Billeder til 
Udlandet blev aftuirdle, /lait døde. 
og der blev antaget en anden, Hr. 
Leo Tscherning, som lod en sand 
Guldalder oprinde for Teaterperso-
nalet. 

1-fr.'Herrnansen, den eneste Sag-
kyndige, fratraadte. Han havde be-
gamet den Fejl al regne med Skue-
spillerne som nogenlunde alminde-
lige Mennesker, og til al medvirke 
i en Film havde han kalkuleret fire 
I. Klasses Skuespillere å 30 Kr, 
daglig, nogle 2. Klasses å 20 Kr. 
og 3. Klasses 10--15 Kr. samt Sta-
tister til 4-5 Kr, Men Skuespil-
lerne stillede ganske ublu Fordrin-
ger, og det blev ikke bedre under 
Hr. Tscherning, der selv skulde 
have 9000 Kt. aarlig i fast Gage. 
Et at hans sidste geniale Pasfund 
var, at han engagerede den norske 
Skuespillerinde Fru Wettergreen til 
al  optræde i en Film for 1000 Kr. 
under Fruens Gæstespil paa Aarhus 
Tealer. Det var paa det Tidspunkt 
da Juan kunde se Bunden af Kassen, 
og Friagn korn  da .~..jklts til ai 
optræde, eliersetn~dt op for-
inden' man Pengene limede hun 
have. 

Det oplystes paa Generalforsamlin-
gen, at SkuespIllergager I  de  4-5 
Maaneder havde varet 45,000 Kroner. 
Automobilkensel 3400 Kr. og Leje 
af Møbler 6700 Kr. Der har hersket 
en grænseles Flothed. F. Eks. an-
vendtes der i.Stykkerne ægte Selv 

, og fineste Porcelæn og Nips, skønt 
det paa Billederne kunde se lige 
saa skuffende ud med Thi og andre 
almindelige Ting. Skulde man foto-
grafere et Hjørne al en Stue, slable 
man et helt elegant Møblement op 
gennem Elevatoren osv. 

Helt uden Aktiver er man nu ikke. 
Hr. Hermansen opkog i den første 
Del af Sommeren 14 —15_gode Films, 
hvoraf der er solgt en Del. 

Bestyrelsen har nu suppleret sig 
med en Kontrolkomite. 

„Kbh.s 

Flæskemarkedet i England 
— og Udsigterne. 

Den nylige Nedgang i Flæske-
priserne kunde mnligvis betage en-
ketle danske Sv ineprodusenter Lysten 
til at fortsætte med den store. Pro-
duktton nu. Jeg nor ogsaa, lige-
som det er den almindelige Mening i 
Flæskemarkedet her, al der er al 
Grund til al imødese geimenigaa-
ende gode Priser I Fremliden. 
Denne Mening begrundes paa en 
Følelse af, al der ikke er Udsigt  

til store- Tilførsler fra andre 
som kunne sælir Printiveauet ned. 

Møl er tilbøjelig til, naar iler 
kommer et storre 	 i 
JruA Tillæltle rm Stt sir den 28. 
Juli til 71 sh. den s. November, 
at forse sig paa den store Prisfor-
skel, altsaa tier 18 sh. eller Ill øre 
pr. Pd. Men der er ganske andre 
og mere paelidelige Mander at her 
domme Stillingen paa. Tager vl 
Gennemsnitspriserne for I. Halvan( 
i de 3 sidste Ane, som i'er 68,6 -
66,1 — 77,7 sh. henholdsvis, saa 
vil man finde Prisen ler 1913 me-
get højere end i 1911, og det uag-
tet Danmark sendte meget niere Flæsk 
i 1913 end i 1911. Forklaringen 
ligger bl. a. i, al andre Lande 
senir4 mindre. Den nuværende Pris 
(8 Novbr.) af 71 sb. rosa ses i 
Sammenhæng sied Prisen de fore-
gaaende Aar pap det tilsvarende 
Tidspunkt. Deri 4. November 1911 
var Prisen 59 sh.— den 7. Novbr. 
1912 73 sir. 	Smiledes belyst 
er den nuværende Pris Ingenlunde 
en lav Pris, Men den højeste Pris 
i Aar ligger sen højt over højeste 
Pris de faregaaende Aar (9. Augusl 
1911 76 sb., 19.  August 1912 84 sb., 
26. Juli og 2. August 1913 89 sti.), 
al Nedgangen i Aar er bleven saa 
meget større, skønt Prisen ikke er 
ganer meget lavere end i Fjor og 
endog ligger 12 sb. over tilsvarende 
Pris for 2 Aar siden. 

Hertil kommer, at  den skete Ned,  
gang 1 Prisen allerede har bevirket 
en stærk Fremgang i Konsum. 

Danske Landmænd kan ikke tor- 
undre sig over, om engelske Kon-
sumenter finder denne Sommers 
Flæskepriser saa linje, al de ind-
skrænker deres Indkøb. Men an 
er de alter villige Købere. og de Vil 
rimeligvis vedblive at være dette, 
apåg„..,„Emee- 

eirc-rg-Trdt--hirjere Priser holdes Vin-
teren igennem. 0g,Svineproduk-
lionen vil da sikkert vise sig sær-
deles rentabel for 2. Halvaar i 1913. 

Bande i Irland og Holland byder 
Handelen med fersk Flæsk Svine-
slagterierne stor Konkurrence. 

Tillørslerne fra Kantla er.stadig 
stærkt nedadgaaende. HvPs Konsti-
tuen i de forenede Stater, sone Mange 
venter.. vil gas op nu, da Tolden 
paa • range Livsfornødenheder og 
daglige Brugagggstagge er hævet 
ellsr reducerer,. Sær V5 Tilførslerne 
d&fra næppe vokse, og del: er del 
eneste Land foruden Danmark "og 
Irland. der sender større Mængder 
Bacon .fil  England. Irland sendte 
ber9delig mere i 1912 end i 1911, 
men-  f indeværende Aar har de ir-
ske Sraglninger alter varet noget 
mindre; særlig var de meget srnria 
i de Uger, da de meget høje Priser 
opnaaedes i Juli og August. Til-
førslerne fra Sverrig og Rusland er 
endnu kun smag, og russisk flæsk 
ligger i Kvalitet og Pris betydelig 
under dansk, 

Selvfølgelig kan lugen sige, hver. 
ledes Priserne ell stille sig i Frem-
tiden; del elitært ger i sari høj Grad 
af Tillørslerne. Men hvis, som der 
er Udsigt til, disse fra andre Lande 
bliver moderate, og det livlige Be-
gær holder sig, hvad del vil, naar 
Priserne ikke farseres op, saa er 
der al Grund fil fremdeles at verve 
gode Priser. Skulde Tillorslenre 
Ira de forenede Stater rable af, bad 
man ikke kan vide, saa kan der 
endog lænkes at indtræffe en ny 
Knaphedsperiode med meget høje 
Priser næste Sommer. Da det utvivl-
somt betaler sig godt at producere 
Flæsk, selv til lavere Priser end 
dem, man er bleven forværil med 1 
Sommer og Efleraar f Aar, mener 
jeg derfor, der er Grund til at holde 
Svineproduktionen i Danmark oppe 
saa højt som muligt — ogsaa af 
den Grund, at man ikke bør gøre 
del alt for tillokkende for andre 
Lande at byde os forøge( Konkur-
rence, Skal Prisen forhindres fra 
at løbe all for fløjl op, sari man 
det hellere ske ved store Tilførsler 
fra Danmark end 11.$ andre Lande. 
Og skulde Lykken tilsmile os og 
skaffe meget høje Priser, lordi an-
dre Lande navnlig de forenende 
Stater, sender mindre, saa vilde del 
være mere  end ærgeligt, om man 
havde undladl a! indrette sig pari 
at trække den Fortjeneste i Land. 

Harald Faber. 

Noget, der klodser - 
2.3 Mill. Kr, i Friaktier! 

Bestyrelsen ler de forenede Bryg-
genier giver som meddelt 14 per 
Samtidig foreslaas at udvide Selska-
bets Aktiekapital fra 7 til 9115 Mih. 

Kr, saaledes at 2,3 Mill'Kr bruges 
som Friaktier saa hare Aktionær 
fæar I ny Akne har hær 31 han havde. 
Hamar gik i 1.~ op fra 2441/‘  
til 244%. Denne Kurs slam nu 
betydeligt over Stikker og Kid og 
kommer op i Nærlieden af Svovlsy-
re, de.rvstaar I  232. 

/hen Minfliia lyske Hænder. 
Der er il.  „Nalr-  dannet et tysk 

Konsortium, som har til Hensigt at 
erhverve en Del al Møens Klint. — 

Nalurbedningsforeningen haaher 
imidlerlid, al 'Naturfredningsloven 
vil blive forelagt inden Nylaar, og 
at den vil forhindre al Partier som 
Møens Klint gane over put frem-
mede Hænder. 

En kunstid 
cAirdurkatostrofe. 

Holvrerterde i Neapel er util-
fredse; de klager aver, al ikke peer 
Sara mange Turister nu JUle,  fur 
kommer for ,at se Nemet og 1!" 
Maaske er den rette Gund den, in 
Neapel har bad ror slange Hatæl- 
ler. Men hvordan dal nu hænger 
sammen, har Byens Titristforening 
ment, at der burde gøres ildget 
far al lokke Turisserne dertil, og 
den kastede ganske naturligl sit 
Blik paa den ilsprudende Vestre. 
For nogle Aar siden, da .Vitlkarted• 
havde 511 sidste store Udbrud,' strøm-
mede der -fremmede til fra Alverdens 
Lande. Det Aar blev Neapels Ho-
ld-æder rige og usaglige Mænd. 
Derfor besluttede Turistforeningen. • 
al  Forestlllingen skulde gerfiaggis 
Men har ladet. lorelage Boringer I 
Nærheden at Krilleret og fundet 
glødende Lava i en Dybde af kun 
Inc Meter, Dersom er; Del af Kra- 
lereæggen blev sprængt borl, me-
ner man. at en glridende Lavastrøm 
paa mindst 60 Miders Bredde vII 
slrounriery ned ad Bjergets 'Side, Og 
da vildehtter Tusinder af Turist'. 
kommefik,Neapel' Men imod dette 
offentlig-<,freinsatte Forslag tager 
de to Videnskabarrimg,_ Professor 
Moldam og Dr. 13~1no,,,rjek,_ 
stadig opholder sig ved Vesir.," tot-
al gøre Undersøgelser, hatinfrible 
til Orde. Nalur er Natur skrider 
de r et italiensk Blad, og el kun-
stigt frembragt _Vulkanudbrud-  vil 
sivve dl den Vælde og Magt 
over Sindene, som kun en virkelig 
Nalurkatasirofe kan nye. Men de 
truster sandelig de pengetørsterule 
[Travle:eder nied, at det efter et 
menneskeligt Skim nappe vil vare 
længe, inden Vesuv glæder dem 
med et virkeligt Udbrud, 

En amerikansk Tvekamp. 
Ved de sidste amerikanske Manøv-

rer herskede en vis Spænding tuer. 
lem Officererne Ira Nord- og Sydsla. 
terne. En Major, der troede sig 
krænket al en Kaptajn, sendte denne 
en Udfordring. 1 Stedet ror at give 
direkte Svar, bad sidsInævnle snit 
en Samtale. — Majoren begav sig 
til Kaptajnens Tell og fandt denne 
siddende paa en lille Tønde, rygende 
en  Pibe. 

,Jeg har aldrig i mit Liv affyret 
en Pistol, saa De vil kunne indse, 
al De vil have en uforholdsmæssig 
stor Fordel ved en Pistolduel, Ser 
De disse ro smag Tønder med Krudt. 
Jeg har boret et Hul  I  hver af dem 
og ladet sætte en Lunte ind. Vil 
De ikke være saa venlig a! lage 
Plads paa den anden Tønde, son 
vil jeg lade Lunterne tænde, og den 
al os, som bliver siddende længst 
uden at skælve, skal gna som Sejr-
herre ind af denne Duel.-  

Tellet var fyldl med Officerer, der 
morede sig over Kaptajnens indfald 
og bestemte, at Majoren skulde gaa 
ind paa hans Forslag. Kaptajnen 
røg rolig videre paa sin Pibe uden 
at lade sig forstyrre af de glødende 
Lunter, men Majoren, der ellers var 
en tapper Soldat, betragtede sin 
Lunte med sindig stigende Uro. Til-
skuerne firentede sig, da de ventede 
en Eksplosion, Da Ilden kun var 
fjærnet Ina Tommer fra Tønden, 
kunde Majoren ikke Ireilgere holde 
del ud; lian sprang op, rev Lunten 
ud ag raabte-. ,Delle er forsætligt 
Mord, Iræk Deres Lunte ud, Kaprain, 
jeg giver eller.- 

,Hr. Major', svarede denne, ,det 
er ikke saa farligt, thi Tønderne er 
kun lyldl nied — 

Galease -,.Kristian" 
Kapt. Exh, al ;%r,,rsti paa Rejse 

Jra København til Rønne med Majs, 
søgte peu Grund af den svære Slorni 
rundl um Hammeren og blussede 
for Louis ved Allinge Kl. 	igaar 
Aftes, denne korn ombord tor at 
føre Skibet Ind hertil, som Vinddri-
*r, men ved Indsejlingen kom det 
uheldigvis paa Grund nord for Hav- 

Eller Losning al 32 Sække 
Majs Ironi den not og indkom Kl. 
101.1, I, Havnen tilsyneladende uden 
at have raget Skade, dog vil der 
blive nærmere undersøgt for Rejsen 
fortsættes til Rønne. naar Vejret 
bedrer sig. Kaptajnen udtaler, al 
Skiftel var hordfyldt tiere Gange paa 
Gruud al den svære Sis, og at del 
i længere Tid sen ad som al der 
var ringe Udsigl for at bolde Skibet 
oven Vande. 

Vedblivende et forrygende Vejr, 
mange Skibe søger La: under Ky-
sten her, ng der er ikke Tvivl ale, 
al der 1 disse Dage sker store Ulyk-
ker pari Liv rig Gods paa Stien. 
Springer Vinden om ad østkarlen 
maa vi befrygte starel Højvande 
eventuelt Stormflod, igaar var her 
I 	Fod over dagl. Vande med 
Vestvind, Vindstyrke 9 å ro. 

Allinge-Sandvig 
Polkebrigsamling. 

Bogsamlingen vil paa Fredag 
:blive forøget med 70 nye Bager. 
Anskaffelsen er bleven noget I or-

seinket ved Bogbinder Carl Lunds 
adarejse (Apropos! Kunde ikke en 
dygiig Bogbinder have Lyst fif at 
irødsætte sig 	 Han vilde 
paa Porhaand kunne gøre Regning 

-pen Kommunens rig Bogsamlinger-
ties Arbejde.) 

• .Bogsamlingen hk ved den vellyk-
kede Basar sidste Sommer god 
økonomisk Grund under Fødderne 
og har i indeværende Aar modtaget 
100 Kr. i Stalstilskild. Der er i Aa ret 
1913 artilmflet 178 Bøger, saa al 
Bogsamlingen nu bestaar al 828 
Bind. 

Men den skulde ikke gerne være 
• r død Skal. Dell skulde benyttes 

:gel, mere, end den bliver. 
.Der har varel tænkt paa at gøre 

Udlagnet helt gratis, men en Forti 

•
~AM'ItaSf 
forøget Kommen,. riskud, ng'clet ilir 
malk ikke. engang tænke paa, for 
Skalleprocenien er kommen ned 
under IO. 

Blandt de nyanskaffede Bøger 
nævnes: Henrik Ibsens samlede 
Værker', Roald Amundsen: Sydpo-
len og Nordvestpassagen, Fridtjof 
Hansen: Frani over Polhavet, Bager 
af BaudIlz, Bjørnson, Christopher 
Boeck, Diekens, Cern Eller, Erna-
nuel Henningsen, Lucie Herlyk, 
Selma Lagerlot, Skjoldborg og Inge-
borg Volumens, sand en Mængde 
Bager om bornholmske Forhold 
og Bøger, skrevne af B o m h o lmer e. 

Katnloget kras i Folkebogsamlin-
ger og i Bogtrykkeriet for 15 Øre. 

Det koster 25 Øre maanedlig 
eller I Kr. halvaarlig al Jaane Bø-
ger. (Milan hver Fredag Alken 
Kl. halv syy paa  Randhuset. 

Frk. Lamen, 
Vikar ved Rutsker nordre Skole, er 
konstitueret som Forskolelæretinde 
samme Sted fra I. Jan. 1914. 

Hr. Axel Miner 
er indlraadr i Bestyrelsen for Akts. 
Almindingen Savværk ist f Borgm. 
Weddike,  og 5.0111 administrerende 
Direktør isl. I. Hr. S.  Bidet 

Ulykkestilizelde, 
Stenhugger Aug. Marker, Sandvig, 

kom iforgaars filskade under sitAr•• 
hejde ved Faldhammeren pat 1-latn-.' 
merep. Det er . det 3, Ulykke stil. 
[ælde ved Faldharrimeren i LSbel af 
ca. I Meaned. 

Allinge Skiballste. 
Indgaaende: 

isfri Skan. ,Kristian' Stykgods fra 
København. 

Skim. 	 — 	Ira 
København. 

51,, Skan. „Bergren' Kalksten fra 
Fane. 

Gudstjenester. 
Søndag den 7. December. 

Gudstjeneste i (ns Kirke Kl. 91!n. 
Skriltemaal KI J. 

i Allinge Kirke Kl. 2, 
Skfillemaal Kl. 1  uJv  Paslur Hoyrup. 



Det betaler sig 
at købe mr. Manufakturvarer 

hos 

Willi. Hansen, Sandviv. 
nein. Ntrikkede Hindr købes 

td hdtekre Prik 

Leverandør al Va relotteriet. 

2 flinke Drenge 
kan stuks komme i bære bos 

Allinge 

rtAiirti 	Ernest! exiøttrantle 
Man til' rationel 

Udryddelse at 
Rotter op Mus. 

Forhandler i 

Nordland. handelshus. 

R. M. Lindberg 
Seransees EtiortnicIrr 

anbefaler 

Lommeure, Stueure. Vækkeure 
Briller. Læseglas, Kikkerter 

'Termousus 

Felt- & BrudegauQr. 
- Triøren Nr. 4 - 

Brugte Ure tages i Hylle. 
Alle Reparationer udføres omhyggeligt 

oir 

Joh. Hansens Malerforretn, 
- anbefales .-- 

Nerregade, Allinge. Telefon 20. 

Glaaakilte 
med 11.1 Guldskrlh og Brillantlkogslaver 

meget 

Appelsiner, 
store, søde. 

1* øre Nik.. 1*5 ore 1)10■10eL 

,7 eR 
ved Ha 	 Ariirige 

Prima groutraadet slidstærkt 

DOWLAS 
Sth. 12.5 Metertic. 20 Alen 

5 Kr. Seli:Dre 

>MESSEN" 
Chr. Olsen, Allinge. 

Malmø Galoscher 
er stærke og lette. 

Sælges med Garanti i 

Nordlandets Handelshus. 

Tricotage 
og al Slags Underbeklæd-
ning til Voksne og Børn an-
befaler 

Nordlandets 
Handelshus. 

„
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Prøv Ski Ileslrompen eblerCii 

fans i vort og brunt 

Nordlandets Handelshus 

VII De være fiks 
i Kravetøjet, køb det da hos 

os. Altid Nyheder i Slips. 

Nordlandets 
Handelshus. 

Skindkraver 

og Muffer 
i saavel billige som finere Skind-
serier, billigel i 

Nordlandets Handelshus. 

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

Nordlandets 
Handelshus. 

Kogeærter 
nye tetange ide, in. kg 20 nl., 

ved 5 kg e 2$ Ø. 
ualskallede Vleitorinierteei  
alskallede 	sin, 
I'llekkeserler. »emne Bønner. 

ahld til ',angste l'els 

IL B. Larsen, Allinge. 

torso inderne JCogeovne 

Pris 58 Kr. netto. 
Højde 72", - Meget smukt udført. 

Firkantede med Magasinfyr, store Koge-

huller, stor Varmeevne. - Varmen gaar ved 

Gulvet. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

. 	YIN Niid. YW 
i; 	 'ør 

I Løbet af December Maaned udsælger 

H. P. Mortensen's Skotøjsforretning 
i ALLINGE 300 Par diverse Skotøj i ældre Faconer meget billigt 

Endvidere er Forretningen altid forsyne! med nyeste amerikanske 
Faconer i Herrestøvler fra 11,50, Damestøvler 10,00, Pige- og Drenge-
støvler og Sko sneget billigt. - Reparationer expederes hurtigst. 

Skat De købe Dem en Flaske 

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

stort Udvalg ag stumt Priser. 

c.Viiirtge jr0knird 	,Frorlakfforretninj. 

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

'frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

NB. Nye Frugter ære hjemkomne. 

,?tilime JColonitll ,Produldforretninj. 

L 	 

Forlang altid 

Ottohldnstedis 
OMA 

Plante Margarine 

er altid velkommen. 

Vi hel et sum Udvalg af medium 
Ting, som netop egnet sig ti! 
1.aidati Gave. - hvoral vi specielt 
14sihrøsr: 
solidt og-  godt Værktøj, 

Kulkasser, 
Vridemaskiller, 

og Tøjruller. 
Percelaeskopper fra 30 Bre P1  
Kaffestel, 

Thestel, 
Chnkoladestel, 

Sukkerstel, 
Spisestel til 6 og 12 Personer 

Urtepotteskjulere og 
Nipsgenstande. 

Allinge Kolonial og Produklforrelol. 

Til Julebagning 
tillader vi ns el .1, 
engle 

Bageartikler. 

Særlig fremhæves: 

Extrafint Flormel 
i 12%--25— SO kg hvide Sække 

Rosiner. 
Cardemomme. 

Mandler,  

age pulver. 

Citron- og Mandelessents 
Ali I 'Tiske og sunde Varer. 

Allinge Kolonial 8-  Prodoldforretning. 

Levende Ænder 
købes tit meget forhøjede krise,  al 

P. P. Møller, Allinge. 

De store Sendinger af 

Islandsk Lammekød (pilke) 
er nu paa Lager. Fin Kvalitet. 
Dyrlægekontrolleret blist Stempel, 

— trekker ag prisbillig Fødevare. 
Vi sælger hele Tønder heraf id eri' 
entre billig Nettopris. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye gode Staldbore 
sælges til Fabrikkens Priser. 

Roeraspere og Roeskzerere 
af bedste Fabrikata. Pris fra 9 Kr. 

Glosserede Sylnekryltber 
i alle Størrelser. 

Glasserede Lerror - 
og Bøjninger. 

Prima Cementrør 
4'.-6" sælges i 

Nordlandets Handelshtis.  

Slagtede 

Ænder og Gæs, 
.smukt behandlede, modtages gerne 
til Forsendelse den l&fe og I9de 
December.  

Store friskskudte Harer 
købes i 
Nordlandets Handelshus. 

Ægte Itwebefort 
Ægte Nehwrirerr 
,d;wer 11108a0d.k 
Ægte eunnink 
Ægte normk 
1/anmk Sehl,ellmeromt 	85 
Dandk riteppea.t 	 60 
1/1ffiniqk Bachmteiner 	80 
»smuk Ridnmmueremt 	60 
Gammel skarp !dadnatelk*odt 	55 

eelra delikat.  
- -Gammel blow karp Owt 	55 

hg hollandsk.  
Kidetereet 	 Co 
broane Alpeoete 	 15 
Fin hvid KftrnemeelkanNE 

med Kommen 311 

Altid friske Varer til billigste Pris. 

I. B. Larsen, 
ved Havnen. 

Malerarbejde 
udføres overalt paa %Mandel 

Laurits Christensen, 
Sasdvig. 	 Telefon 46 

t....

-. t3. t arien .' 

Sintft 
anbefaler gig felt). 

Anton Sannes 

Ligkiste-Magasin 
Nørregade. Allinge, 

anbefaler lklekinfr, 1 alle Størrelser. 
tel egetry-.malede 301,1 .0104:ede 

Snildt og ■1114.11.1 10-arbejdede 111 meget 
moderalt Priser. LIKert: levere, 

Rødbeder til Salg. 
amid, Armeger- Rodbeder e: til 

Salgs o 2 øre Pd., 40 Bre Skp. 
Valdemar Sørensen. Borre. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
Ølt Ankere saavel som skalle-
frit Flaskeol Ira Hafnia Brygge-
rier. -- Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

G. SALMON. 

I. B. Larsen 
Hugget Mella 	21 Ø. Ir,k 
!erindr. Helle 	111g. 	kg, 

pr. 2 kb 	.N. 
Flormellin 	 B. 
Fineste hvidt The...ikke,. ni tv. 
»antik ruddersokkee, 114 B.  
Iterntaktier 	 IM Ilt  ø. 
00,11  og krffillgt Puddersukker 

sælges, savlænge Firmad 
haves, Ill 	 IS ø. 

c.B. hapsen, 
iser« 12, 	 Allinge. 

Jule = Udsti Il ingen Ell tiyiN thilque 
Magasin du Nords Udsalg 

aabkvas Søndag den 7de December. 
Se Vinduerne! 	 Se Vinduerne! 

Stort Udvalg i alle Slags Manufakturvarer. 

Hu ka.tdronanen julesooe er altid en lin cl)n,‘i 
haZ.es i mange 'Størrelser og til billige Priser. 

Ejnar Thorbek. 

Morsø Regulerings-Komfurer. 

 

, Nr. 29 

å 2,5 Jfr. 

,Netto, 

 

som fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 
,Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Brade-
pande, t Endeplade og med store Kogehuller. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Trykseer i gø' llogirykieri. 

st 



LebesedIQt. Programmer, Plakater 

Love og Ruineringer, Fragtbreve, 

Hanuoluiter og Brevpapir m. 

levefes til de billigste Priser fra 

Gornitzka's Boglrykkeri, Allinge. 

Husk GeresNormalbrod 
fans kun t 

M. S. Henriksens Bageri. 
Telefon Allinge 37. 

Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefon 98 	1^ 	Lindeplads, Allinge. 	Teletel] G& 

~ales 

Hurtigt arg reelt tiestebesIng udføres 	,,j, til 	 AThide.  

mip,predere og nye Plove al egen Konstiuktion haves altid pas Lager, 
'Stærkeste og letteste Play til bornholmsk Jord. 

1.1nderplov kan paasteiles ethues Plovdel. 

NB. Plovdele, som passer' 111 J. P. Samles Plove farm kun has mig og 
haves altid færdige pas Lager. 

En god istandsat Løiefledervogn, fbereevne 2500 Pd., sælges billigt. 

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 t5 
Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Allinge Cigar- 	Confektureforretning 
anbefaler det største Udvalg i  Cigarer, Cigaretter & Tobakker i inden-
og udenlandske Mærker. Piber og !ose Pibedele. Brevkort, Prospekt-
kort og Rammer. Terraeotta & Majolika. Lædervarer, Galanteri og 
Legetøj samt største Udvalg i Ko n f ck tur e. g. Alle Slags Konfekt og 
Chokolader. Chr. jorjeasen. 

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

Festsange. Bryllupssange og Sørgesalmer 

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

Cykler Dacj%   endnu  lier ti   eneget  .slpott Lagår, .   
af l  1).)e  ell'oss°17iligs  ktinunæegelc.rillie  

Efteragre{, 

Cykle til   en   Pris,   som er  sari  billig 
Forhold til  Kvaliteten, al De intet Sled kan  købe billigere. Nogle us, 
men Ildt brugte   Cykler smiges til  yderst lave Priser. Gamle Cykler 
til 15, 20, 25,   30 og 35 Kr. 

H, C. Mortensen, Allinge. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring. 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste Priser. 
Ilieparneioner udfore. solidt. 

Chr.Wesilis lierreeluiperiq & ilernskruki 
Største Udsalg i færdigsyede Herrekloder, 	 & der, Hatte. Huer 	Basketler, 
Som Fagmand kan jeg garantere Dern Stoffets Kvalitet og Holdbarhed. 

Prl Hrauer. Flipper. 	ansehetter. Slips, Humbugs etc. 

Alle Nyheder ler Viniersa:sonen er mi hjemkommen. -- Se Vinduerne. 

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

Chr. Westh, ,./W1h1,95,e. 

C. Larsens Skoojsforretning, 
Stort og righoldigt Udvalg af alt moderne Fodtoj til 

de mest mulig billige Priser. 
Leverandør til Varelotteriet 

Port hap er iarsyoel tuld Maja. 

dansk Hvedeklid, 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Husholdningsartikler 
samt Bord- og Hængelamper bedst og billigst hos 

M. C. Punch, Allinge. 

Nordlandets Hesteslagteri. 
opkøber Slagteheste samt selvdøde og tilskadekomne Heste og Køer 
og betaler med forhøjede Priser. 

Svend Aage Hansen, 
Telefon Klemensker nordre 7. 

[Ønsker De til Jul 
Deres BILLEDER sinukt .og 
indrammer, hor De Imre, 	stars 
Lallet at nye ne t moderne Ramme• 
lister i alle Dessins. 

Moderate Priser. 
Telefon 	Andr.' 

Jul. Mortensens 
Mobelsnalkeri i Allinge 

er altid Ior.snet med alle Slags 
Mobler. Samel enkelte som hele 

Mnblementer levem billigt. 

Ft unit Parti 

" Tapeter 
udsiekes i denne Tid n1 langt 

under Prisen 

With. Hansen, Sandvig, 
Do anede Landboeres Op. 

marrksomhed henledes til 

Hotel CENTRAL, 
Allinge. hvor men altid serverer 
fineste Smørrebrød 111 moderate 
Priser. 

R. ANDERSEN, ny Vmrl.  

Alt til Belysningsfaget 

likritd• og Ilnengetwenper 
eller Drutorandring af disse hl Gu, 
fie IB 3-n minelæ Nærmer nieger 

Nrilndlienendt.ndir hamper 
før-skellig  l'a,tvrelye 

De nyeste og nreo eavhes trende 
Gas-Apparater. mrkt -DMA' 

anbefales meget 
nen:imponer 1.1,1; Indlayt al Das. & Vand 

til billige Prine, 

Elektr Lommeapparater, lise Gallerier 
Harald Petersen, 
mit Vand løg Dastneeter.  

Glem ikke! 
el De hør fotograferes til .1 n I, og  
nt JuletravIlimleri ng de mørke Dage 
stunder ril 	I. 11.ov elbil &rul derlifr 
StlareSI i Atelieret ved Havnen. 

Andr. Ipsen. Telefon 4, 

' 	Alliqe, 
1110rnstr,iiile .at 

tot grønne Potteplanter 

i sum Iiii,r44 ,:iskaar 

karat/Linet hu-wide, ovemli 
Telefon Sande is 6 

Kr_ Kotoddy 

DA jeg har udleje! 	BuiRt 
til Brugsforeningen, er min 
Forretning med brugt Tøj 

flyltet til Havnens Ejendorn (forny. 
Barber Webers 1.ejbeliedl og VII 
den stedse blive forsynet med brugt 
herre-, Dame- & Børnetøj. 
- - - 

Mobelforret nl lagen 
forismIles som forhen min Møbel. 
butik. Nylig hjemkommen ha Ko-
benhavn er jeg nu godt lorsynel 
med en stor Del gode, MØBLER, 
hvoraf særlig fremhæves Bogskabe. 
Chaiselonger, Kanapeer med nlho• 
rende Stole, Pillespejle med Skabe 

Ilt in. 
Janus Jacobsen. 

Al Brændeplukning 
er shamg1 forbud! i Bjerregaards 
Skov i Olsker. 

Emil Lund. 

Gamle Klude, 
'rovværk, Ben, Gummi, gammelt 
JJern og andre Metaller kortues til 
Dagens højeste Priser at 

CarlJacobsen, 
ved. Havnen, Allinge. 

Husk at 

Jacob Larsen, Allinge, 
personlig besørger al Slags Bud• 

bringelse saa5om Pakker. Lotteri-
fornyelser, Regningskrav, Penge-
besørgelser mad mere til eller Ira 

Råane hver Tirsdag og Fredag. 	; 

Fotograf Altred l øll 
---- ALLINGE 

Publikum bedes bemærke 
grundet p.* de kone Dage er 
mellem 9-3 Nrd,t !tir Fattigla 

P. A.Juuls Smedeforretru 
ALLINGE - 

aaevok, tær 'eg Landboere. 
Voonbnaninger paa tager.  
Ft brud! KOMFUR billig' Ill Sa 

Hølers Hotel 

nest4radun & Ineaterkaid. 
Som frøkondi! godt Modstod. 

Lokaler for Selskaber eg Mader. 

S
ager lie en Pige, en Karl 
eller en Dreng. eller inallg • 
let De en Svend 'iler '.ter. 

ling, en Fodermester eller an. 
den Medhjælp, beo De snarest aver. 
tete i Nord-Bernholmittlgehlad, 
der hver Fredag bringes direkte Ind 

1700 Hjem eg Løsen 	sag godt 
SOM linen eneste Tyende. En An. 
nonce her 	Bladet vil derfor saa 
godt stien Anet! 	hige el Illfreds. 
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Allinge nye 
Barber- & Frisarfarretning 

tiliagya I 'velvillig troutriog  

S. Bang. 

Allinge Afholdshotel 
anbefales By- og Landboere. 

Pensionrerer modtagea 
111 billigste Priser 

V. Nielsen. 

Dæk og Slanger 
købes 	dut tig billigst tins 

Roget Helleflynder, 
røgede Lammelaer. 

danske røgede Rulleskinker 
Bayerske Pølser. 

Frisk Tilførsel 2 Gange 'om lig 

3. B. Larsen. 
Allinge. ved Havnen. 

Allinge 
Sadelmager-Forretning 
.co.ine have Deres gamle Møbler 

betrukket til Jul. er det Tid rur. 

stort Møbelstoffer i sto Udvalg. 
Plysrester i mange Slørrelser. 

Del Dame- me- og Børnetanker 
sælges denne Tid Id halv Pris. 

Stort Udvalg i Rullegardiner. 
T".:7 H L Hansen. 1" 51' 

Ft Parti gilde Ilse 

Cykler 
sælges billigt hos 

M C. FUNCH, Allinge. 

Prima ublandet 

Gaasefedt 
er hi Salgs bos 

P. P. Møller, Allinge. 
Ligeledes sælges tørre og rene 

Gasse-, Ande- og Hønserier 
i prima ovntørrede Vater, 

lIntfrrtranan tindeer fin btrorb at. 
benlæbe tiublifmna Cria en nonbob nat 

J.iturr-& (r.-u12ffiirtiirtrta. 
;trin Brite neer tan Ira rørt tnarrt 

ladea Tttirnerbrrb nul ;franiniren atm. 
Priffilluarr aaa lerlfrantr kærre Red« 
monieura 

Mk antik 

1/4,1> 4.1. ties ‘.7fflLibrezt. 

ir tavl).- 
.S.3 Avis, 

en el Fyre 
Herremand. der 

n dewagtet en 
ttamemcmyr var 

talagre huk, Men • 	desuagtet aldrig 
endnu bah varige hytter 
.Pal] dearden tjente en ung. ken Stue. 

Pge. en trit  rap PerhieelSpe. tel hvern nan snart kim, , et anedet.«- lunt For-
hOldi og ~die sal] det ud hi at den 
varrnblodige Herm:nand skulde Ma, om 
ikke legitirne.sr. illegillme Eli ,,ommen. 

flteldeeljg frygtede  han sin Pernille. mur 
vnagede han ,ffier., et folet kunde virke 
nedshmende ener ffintrr2ende paa Sin-
det 

ing 
 d* liden nærm e fag. liret hun 

lort ind Id Byen. hvor ban mede et flus 
paa Byein Hovedgade. Her hkev hun 
bragt Id Ro. 

Gaden lam bebe! med hark. og da 
Barnet skulde lades. tipholdt den !orient 
ningslulde Herremand sig i et Sidt:fintet. 
se far sirnks er Ina Jordemoderem rm 
dernaidir one der rar en Søn der rar 
skmnkel ham. 

Men hvem skildrer hans Prikker. Ja 
onninnule nyttige Danne ninsider med-
delle at vel 1-ar Ilarner en lille Verden,- 
horker. - men Drengen viste alle 
Tegn part at virre et N''hge rhorn. 

- En Time efter skovledes Barken af 
Gaden, og Herremandens sone Tjener 
lOriml Huset tour at suge sig en ny Herre. 

Den hellige Duft. 
Engelske Blade frintelkr en lille mun-

ter Historie om Indiernes Overtro og Re-
liginsiter Nord for Kallunta ligger en 
Dern med el illeslanende Vand, der le dan. 
net al Allifter fra el Vandledningsror. 
Pludselig begyndte ,rekomme Pornefilm 
Pr at brede Slit Om denne vidunderlige 
Dam. De indfødte fortalte, AI den udsend. 
den vidUnderliple Duft al en egen fin 
og sart Virkning, ',termen mumlende ran 
Citron, og ulden lang Tid heil del sig 
at Dammen var artrig. og al en nv (But 
EIllic snart skolde opman al dens Vande 
tie beram& Verden. 	, . 	. 

Den lille Dam tihi Genstatid før Pil 
gomstandringer i stor Stil 1 hundrritef i.. 
vanartede 'rillerne III den hellige Dam 
012~111*dttls duftende Vang rIg  

sis 	e and i ktukirt, klasker 
og Glas. hidtil Ejeren al rirurtitim id. dun 
numse Ide at smige Landet I einxi PIA 
sker III en hesteulk Takst I lang lid var 
den hellige klam Samtaleemnet i Egnen, 
ng  dens Py spredtes (lyer Mur., Dem af 
Indien. Endelig namde Rygler om den 
vidunderlige Duft ngsaa bomnar Ilose 4 
Co . et Hørt Parfumehus, der naturligvis 
. Iraks ,vier e. Pørreinine Og sendte en 1,  
.1,,a,itind til de i hellige Dam. Ib» kom rig  

'og forti .seidn',',Hait kendte nemlig 
Difillek•• Og 	forklarede ham tvdeligt 
hvilken' Vej en MaS,1it.Rasker med kost-
bar Olie lit Parfunnhaila~tori '.aede 
taget. Fra Firmaet Bom, tr-C 	der 
i tenger, Tid Mini. Mængder af 
bar Olie, 111.1 der havde vatret limuligt 
at finde 1 tiror 	Politiet file mi deri hel- 
lige Dam til tindenngelse. og det viste da. 
at der paa dens Bund fandtes i dfisitivis 
al Beholdere med den sljaulne Olie, Ty- 

n& truede skiral deres Tenkosser paa 
Dammens Bund for at ku n ne aftente bedre 
Tider 

Der lorelogesstraks in Aiihnkleiset 
men begge de lut («dier orgler standhaf-
tigt. Der Cr dog ',Peppe nogen Vej uden 
irin for dem De Niver sikkert ondt til 
at Illstaa Murledes l_egenden nul ilet, 
hellige Duft blev tik his venter man kun 
crilirlleivirl)kuer,  v.,i,idluir,fr.tt,;r1i.g,,e Vdierkir2ge: ,nd,,een.

a  
der - lar drukket al 6anuttens Vend tor 
al blive helbredet ved dens undergørende 
Kranhan. 

miledrintrø
m 	at- 

Toget, afgnav. 
Søgnedage, • 

Fra Hammershus 7. 10. 3. 7,, 
Allinge 	71, 10,, 4,1  8. 
Tein 	71i 10as 411 81$ 
Helligdommen 7,, 10,, 4, 8,, 
Klemensker 	7. 11,, 
Nyker 	813 	50. 9N9 

Til Rønne 	 ilar 5rt 930 

Hen.«  - 11 wennv teaken 

Fra Rønne 	7. 10., 3,, 8,, 
Nyker 	71e 10. 3s., &as. 
Klemensker 	7,r 11,, 	Sr.2 
Helligdommen 8.1  Il,. .4,„, 9,, 
Tein 	, 	8,,, 11. 4,, 
Allinge 	8,, 12. 5. 9,, 

Til Iienniteh:aue 	13,, 12,, 5. 9. 

Søn- og •Heilladage. 
litemmerehea-'løntin 

Fra Hammershus 838  IP. 5" 834 
Allinge 	gu jjo• Sat gir 
Tein 	Ban  um  gat gsr 
1 1 e Ili gd oinitivii 	11" 604 gni 
Klemensker 	9" 11,4  014 gal 
Nyker 	9" 124 6" 9" 

Til Rønne 	10. 12k, 6"10" 

dønne-dintarnerehuft 
Fra Rønne 	 ger 11u, 810 

Nyker 	7" 10" 1" 8" 
Klemensker 	74, 1110 1" 8k, 
Helligdommen 81' II" :N' gin 
Tein 	8" Il" 2" 9. 
Allinge 	8" 12'. 2" 91'. 

T11 Hammershus 8" 12" 2. 9''' 
Endvidere standser Toget ved Hun, 

ledal, SpIlisgaard, hlsby g 
tursaavidi der er Tilile derfra eller dril.  

orFdotrmre ndTid lii 
 

Paaen 
 
' 

Gearel u 
noeSte lever levede 
var effifttyp .Ørn 
stør 1.00 Juan Ha 

De Barken blev skti1let af 
Gaden. 	 • 


