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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkeS-i et Antal af mindst 1700 Erempl. 
og forsendr5 gennem Postrirsenet 
Sandvig, Oiskte Rutsker, Rø og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den Største Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver læst i plirer( fljenz og egner sig der-
for bedst til Avertering: 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gittle n‘.k■Weilgi-Pre`kg'r af enhver Art. 
saasom Kob, Salg, formingsmeddelel,y, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
vidgaar hver 1--tedag, kan bestilles pari alle 
Postkontorer £<ifftl præg madæts Kontor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

Kun en „25-Øre Af 

—e— 

Der er et Forhold heri Verden, 
som altid har været daarligt og al-
tid vil blive ved at være: det — al- 
mindeligvis 	--' nemlig Forholdet 
mellem 4u, 
gifler, 

Fordi vi altid gerne vil have lidt 
mere end vi kan faa. 

Den Mand, der har 5000 Kr. at 
leve af, synes han kunde sagtens, 
hvis lian havde 10,000, og han med 
10,000 Kr. synes det samme, dersom 
han havde 20,000, 

Det er derfor — indenfor visse 
Grænser naturligvis — af ret under-
ordnet Betydning, hvad man tjener, . 
det kominer i langt højere Grad an 

- pas, at lære at holde Hus med, 
hvad man har. At sætte Stævne ef-
ter Evne, som der er et godt gam-
melt Ord, der hedder. 

Men vi er saa flotte. Pengene 
spiller mindre Rolle for den nule-
vende Slægt —, at sige, naar vi har 
dem. Og forslaar de ikke, klages 
der over de dyre Tider, den usle 
Samfundsordning og meget andet. 
1 Stedet for 'at søge Aarsagen der, 
hvor den er: I vor egen utidige 
Flothed og Ufornnft. 

Den, der kan huske bare en 10 
— 12 Aar tilbage, vil let kunde se 
Forskellen paa den Gang og nu. 
Den Gang kunde man paa Landet, 
naar man skulde til Byen, godt gaa 
en halv eller en hel Mil ekstra, for 
at spare Udgiften til Kørsel. Nu 
spændes 'den Brune for, blot man 
skal et lille Ærinde, eller mart lå-
g.sr med Toget for at spare at staa 
en halv eller en hel Time før op. 
Og hvor længe havde vi ikke vort 
Tøj! Da kunde vi godt bruge den 

' Balkjole og de samme Handsker og 
Sko I Aaringer. Og vi reparerede 
vort Tøj og stoppede Strømper i 
Tide. 

Hvordan er det nu? Svaret turde 
være overflødigt. 

Og hvad hjælper det saa med de 
store Lønninger? 

,Det er kun 25-Ore 	kun 1 Kr. 
— eller kun 2 Kr. —", hvor tit hø- 
rer vi, ikke det! 	. 	. 

Tidens Flothed og Tidens 'Ufor-
nuft har smittet -  os alle. 

Men vi maa lære at se igennem 
den gængse Betragtning og indrette 
os efter egel Behov, om det skal 
gaa os vel. Og kent for alt lære 
at spare i det smal, det er nemlig 
det, der betyder noget i Længden. 

Jeg besøgte for nogen Tid siden 
en nygift ung Frue, der i • mange 
Aar havde ekspederet mig i en For-
letning, hvor jeg stadig kom, Saa  

blev 11011 gift ined en 13ogholder, 
der havde 1800 Kr. om Aarel. 

Del var en Lørdag, og paa hen-
des Trappegang las en lille Skole-
pige og skurede. Hun lukkede 
selv op, .varm af Lørdagsarbejdet 
og sød i sin Husutoderværdighed. 
-Stuerne var i Stand, værsgo, 
skulde vi have det hyggeligt ved 
em Kop Kaffe. 	• 

Glad rar hint, og ustandselig 
pludrede hun. Out jeg ikke syntes 
de havde det rart i deres lille Lej-
lighed, og saa godt hun befandt 
sig ved det hUslige Arbejde Men 
— det kom med et lille Suk — en 
lidt større Indtægt var, jo 
de havde maattet gøre lidt Gæld, 
da de giftede sig, den kneb del at 
faa betalt af, og hun syntes ikke 
hun kunde spare mere end hun 
gjorde, Om jeg, der havde adskil-
lige flere Aars Erfaring, kunde give 
nogen som helst Anvisning i den 
Retning? 

„Var det ikke Deres lille Pige, 
der laa og skurede Trapper', spurgte 
jeg. 

...-1„---- 
sKtrride:  De -tænke-  -tem --selv at 

gøre det, saa sparer De.hende, hvad 
faar hun ?' 

„Kun 25-øre, og det er kun 2 
Gange om Ugen, ja saa faar hun 
jo ogsaa en Kop Kalle og lidt Mad, 
undertiden ogsaa Middags- eller Af-
tensmad!': 

„Vel", sagde jeg, ,det er 35 a 
40 Kr. om Aaret, altsaa slet igen 
ubetydelig Sum". Hun forsøgte Ind-
vendinger, men marine forbavset 
indrømmes-da hun regnede-etters, at 
Regnestykket var rigtigt. 

„Jeg har virkelig aldrig tænkt, 
det beløb sig dertil, indrømmede 
hun, men bare, at det kun var en 
25-øre hver Gang". 

Nu mødte jeg hende forleden 
;Tak for Deres Read', sagde hun, 
„jeg har fulgt det. Og tænk, det 
har ført til, at jeg er kommen til 
at tænke over adskillige andre 25-
Ører, jeg ogsaa godt har kunnet 
spare. De kommer nu alle sammen 
i en Sparebøsse, som jeg glæder 
mig til at overraske min Mand med-
til Jul'. 

Elisabeth. 

Koraller. 

der opfyldt af Alger. Af Italiens 
Koralbanker er navnlig de, der lig-
ger ude i det hlaa Hav ved Siciliens 
og Sardiniens Kyster, meget højt 
skattede. „Corallarnens" Arbejde er 
ingenlunde let. Kun den, der er i 
Besiddelse at usædvanlig Sejghed 
og Uholdenhed, og som- vil give 
Afkald paa Halvdelen af sit Liv, 
formaar at udføre „Corallaroens* 
strenge Arbejde. I de første For-
atirsmaaneder forpligter han sig mod 
en Betaling, der varierer mellem 
250 til 500 Lire, at sejle ud paa Ha-
vet ined en Bark for al opholde sig 
der til Midten af -Oktober Maaned. 
Hans Fiskered~serebeataar af to 
svære Træbjælker i Korstrarnis mel-
lem hvilke der er udsyt:ridt et Net. 
Saa snart denne Indretning er sæn-
ket ned paa Havbunden, riller Ko-
ralgrenene sig ind i Nettet, og disse 
knækker af, naar Fiskeren trækker 
sit Fangstredskab op til Barken. 
Ikke hvert Forsøg glæder „Coralla-
roen", thi otte drager han brunplet-
lede, sorte Koraller i Stedet for røde 
frem for Dagens Lys. Ude paa Ha-
vet tilbringer han de seks Maanea 
der af Aaret udsat for Sydens bræn-
dende Sommersol og maa her leve 
af en tisset Kost bestaaende af Ma-
caroni, Brød og daarligt Vand. 
Hvor ofte forbander han ikke sin 

. Skælme, og: hvor ofte gear ikke hans 
Længsel mod det fattige Hjem i 
Sorrento, Tørre del Greco, Pozzuoli 
eller et andet Sted 'ved den neapo-
litanske Bugt. 

Først naar Efteraaret kommer, 
kan han drage hjem til sin fattige 
Familie, men bliver da [maske 
overfaldet af Efteraarsstormene. 

Hvad kere ikke km Rite. 
At Frø af forskellige Planter kan 

passere uskadte gennem Dyr, er 
ofte konstateret, nten den alminde-

lige Mening er desuagtet, at de 
Ukrudtsfrø, som passerer Køernes 
Tarmkanal, bliver uskadeliggjorde 

derved. Anskuelsen er imidlertid 

urigtig og som saadan svækker In-

teressen for tilstrækkelig Rensning 
al .Foderkorn. - Dansk Frøkontrol 

har fartet Lejlighed - til at undersøge, 

hvorledes Ukrudtsfrø spirer efter at 

det har paserei gennem en Ko, og 

Resultatet, af denne Undersøgelse 

afgiver Bevis paa, at den alminde-
lige Mening om Køernes Fordøjel-

sesevne er fejlagtig. 
En Ko blev om Eftermiddagen 

fodret med frisk afskaarne Planter 
al følgende Arter: Sort Nalteskygge, 

Fuglegræs, Fladstjerne, Ru Svine-
mælk, Almindelig Brandbæger, Hyr-
detaske, Brændenælde, Svine Melde, 

Vej Pileurt, Ager Sennep og Aften 
Pragtstjærne. De følgende 5 Dage 
Blev der opsamlet Prøver af Gød-

ningen, og disse blev undersøgt i 
i Frøkontrollen for Indhold af Frø. 

Det viste sig da, at Frø af de 8 
førstnævnte Arter fandtes i Gødnin-

gen, for nogle af Arternes Vedkom-

mende endogsaa i store Mængder, 
hvorimod der slet Ingen Ting var 
al linde af Ager Sennep og Aften-
pragastjærne, hvad der rimeligvis  

havde sin Grund i, al Frøet i de 
opfodrede Planter af disse Arter 

ikke havde været modent nok Ill at 
modstaa Fordøjelsen, Endvidere  

fandtes der foruden de 8 nævnte 
Arter slørre eller mindre Mængder 

Frø af 26 andre Arter, der enten 

har værel tilfældig, indblandede mel-
lem de friske grunne Ukrudtsplanter 
eller har været i del Hø, som Koen 
ellers blev fodret med. 

Spireevnen blev bestemt hos de 

Arter, al hvilke der blev fundet Frø 
i nogenlunde anseligt Antal, hvor-
ved det viste sig, at Glat Vejbred 

og Persille besad næsten uformind-
sket Spireevne, og al Sort Natleskyg-

ge, Hvidnielet Gaasefod (Melde) og 
Fuglegræs-Fladstjerne havde bevaret 

I halvdelen af deres Frø spiredygtige, 
livnrillrOd• Rim Svine mil nik, Hyrdeta-
ske ug flerfarvet Ærenpris kuli bjer-

gede Fjerdedelen af deres Frø frel-
ste igennem Koens Tarmkanal, 
Gennemsnilspireevnen hos all det 
Frø, der fandtes i Gødningsprøverne, 
bestemtes til 35,6 0/0, hvilket vil sige, 

at godt og vel Tredjedelen af de 
fundne Fra havde Muligheder 
for at komme til at fremlajælpe den 

Ukrudtsbestand, som man paa an-
dre Omraader stræber at ødelægge. 
Undersøgelsen viser tydelig nok, at 

Kampen mod Ukrudtet ikke skal 
føres med Markredskaberne som 

eneste Vaaben. 

Kay Petersen. 

Ratebetaling. 
„Ekko" skriver i „Kubenhavn". 

I gamle Dage bed det „Afbetaling" 

eller populær og vist ofte i fuld 
Overenstemmelse med Sandheden 
,Afbedrag". Disse Ord er ganske 

vist ikke gaaet ud af Sproget, de 
bruges endnu, men en Del store 

og fornemme Forretninger, der un-
der den stadig skarpere og skarpere 
Konkurrence har fundet det neven-

digt at tage Afbetalingssytemet op 
og som med deres fine Fornemmel-

ikke har fundet Ordet „Afbetaling' 

stilfuldt nok, har opfundet et nyt 

Ord for det samme. Ordet er Ra-

t e b et a lin g! 
Jeg hader det Ord og det System 

det repræsenterer, jeg sidder nemlig 
selv i Ratebetalinger til op over beg-

ge Øren. 
I gamle Dage tog jeg aldrig no-

get paa Afbetaling. Rent ud sagt, 

jeg ømmede mig ved at gaa hen 

I en Sidegade, bede om Afbetaling 
og blive forhørt af en mistroisk Ur-
mager, Skrædder eller Møbelhand-

ler. Men nu, hvor jeg kan gaa ind 
i fineste og fornemste Forretninger 

og uden Vrøvl faa alt, bare jeg si-

ger Ratebetaling — nu er jeg faldet 
for Fristelsen — og faldet grundig. 

Følgen er , ogsaa, at jeg ustandse-
lig løber rundt for at skaffe Penge 
til alle disse Rater, der er vokset 
mig over Hovedet. Glæden over 
alle de smukke Ting, jeg har købt, 
dræbes fuldstændig af Kvalerne ved 
at stampe Penge op af Jorden til de 
forbistrede Ratebetalinger. 

Jeg er blevet nervøs af del, sover 
og spiser daarligt. Hvis jeg bliver 

ka Idt bort, saa kan man i min Ne  

krolog her i Bladet rolig skrive: 

„Dødsaarsagen var Ratebetaling". 

Glade Skatteydere. 

liverridar er Newskel 
?driigsl 4,1 

I en af Londons mest befærdede 
Gader havde en Mand forleden 
slaaet en Rude ind med en Tegl-
sten og røvet en Haandfuld Ringe. 
, Derefter flygtede han. Imidlertid 
blev han forfulgt al en Skare Men-
nesker, der raabte: Stop Tyven I 

Da ban mærkede, at det var ham 
umuligt at slippe bort, tog lian en • 
rask Beslutning. Han kastede alle 
Ringene, der repræsenterede en Værdi 
af mange Tusinde Kroner, lige i 
Gabet paa sine Forfølgere, der væl-
tede sig over dens og lod Tyven 
løbe. 

Der havde Talt været 19. Ringe. 
Af disse blev 2 — siger og skriver 
to — afleverede til Politiet af de 
indignerede Tyveforfølgere, medens 
17 forsvandt. 

Dette skete en- sen Eftermiddag, 
og da Tyven, som imidlertid alli- 
gevel var bleven paagrebet, kom 
for Retten, benyttede Dommeren 
Lejligheden til at komme med nogle 
sarkastiske Bemærkninger. I de 
mange Aar, han havde været Dom-
mer, havde lian gjort den Erfaring, 
at Menneskenes Moral og Ærlig-
hed tager af sammen med Dagsly-
set. Han var overbevist om, at 
hvis de 19 Ringe var blevet kastet 
i Grams om Formiddagen Kl. 11, 
saa vilde mindst de 15 være komne 
tilbage. Kt. 4 om Eftermiddagen 
vilde man rnaaske endnu have 
taflet 9-10, medens man ved Mør-
kets Frembrud kun vilde fas et 
Par Stykker, 

Bornholms Laane- & Diskontobank,  
Renten paa Indlaansbeuis er 4V2 pCt. p. a 

For kort Tid siden besluttede . 
Dronning Helena id' Italien sal op-. 
hjælpe sit Lands Koralindustri. Og 
i dette øjemed bar hun .paa et Hofs 
bal ikke alene et pragtfuldt Hals-
smykke af mørkerøde Koraller men 
havde mellem Diamanterne i sit 
Diadem ladet anbringe Koraller af 
lysere Farver. Dette giver antage-
lig Stødet til, ril Korallen atter kom-
mer til sEre i den samtlige Dame-
verden, 

Vel kun de færreste, der bærer 
Korallerne, har en Anelse om, hvor 
besværligt det er at skaffe dem til 
Veje, sEdelkorallerne heslaar af en 
Koloni af smaa Polyper med el Ske-
let at rød Kalk. Dette er overtruk-
ket 'ned en geleagtig Masse, af hvil-
ken de enkelte Væsener vokser ud 
som smag hvide Stjerneblomster. 
Disse Kolonier strækker sig over 
flere Kvadratkilometer af Havbunden 
50 til 200 Meter under Havfladen 
og naar eiterhaanden Mandshøjde. 
1 Nærheden at Koralkolonierne er 

For nylig blev, sant bekendt, Ind-
komstskatten indført i  de forenede 
Stater, og Amerikanerne er -- hvad 
man næppe skulde tro 	rent ind 
begejstrede for den. De kan ikke 
forslaa den gamle Verdens Borgere, 
der altid sætter et surt Ansigt op, 
mur de skal betale deres Skat. 1 
de amerikanske Storstæder er Indbe-
lal ingskontorerne fra den tidlige 
Morgenstilugsbri~r~der' d  
taaliiii)ciig venter r ere -linier for at 
blive al med deres Skattebeløb, og 
er angst for, at de ikke skulde være 
komne med pris listen over Skatte-
yderne. 

Hvorledes forklares denne Glæde,,  
over at skulde betale Indkomstskat? 
Ak, Forklaringen er ganske simpel. 
Den ny Skallefov beskatter først en 
Ungkarl, naar haa har en aarlig Ind-
tægt af 3000 Dollars, og for et Æg-
tepar, der bor sammen, er Grænsen 
4000 Dollars ; tuen nu er det alle 
Amerikanernes Ærgerrighed at vise 
Verden, at de tjener niere end 3000, 
respektive 40000 Dollars om Anret 
ved deres Virksomhed. At komme 
med paa Listen over Skatteyderne, 
er det samme, som at styrke sin 
Kredit og derved agsaa sin sociale 
Position, tilmed da Listen senere vil 
blive trykt og udgivet. Dog kan 
man være sikker paa, at mange ud 
Ira dette Synspunkt vil opgive en 
større Indtægt, end de i Virkelighe-
den har, i Haab om, at det kommer 
igen med Renter. 



1(*nil1unsSoisilteribilor. 
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Dersom en Sommerplaine skal 
'le sig til KOlOtfihaVebTLIg, mav 

være  i Besiddelse af særlige 
.iskæber. Det er ikke nok, at 

,.en er smuk, men den maa være 
nøjsom og kunde male baade Regn 
og Tørke. Frøet maa ikke være 
alt tor kostbart, det maa kunne 
saas pas Voksestedet og ikke være 
uvilligt til al spire. Planten maa 
kunne blomstre allerede den første 
Sommer og helst blomstre rigt og 
længe. Vi skal her nævne nogle 
Blomsterplanter, der er i Besiddelse 
af disse Egenskaber. Der er først 
de smukke, gammeldags „Ridder-
sporer", Del phinitt m consoli-
d u m, der varierer i alle Farver fra 
merkeblaal til rosa og hvidt. Baade 
som afskaarne og i Haven er de 
smukke ; der findes bande køje og 
lavere. De dobbelte Variteter er 
særlig smukke. „Den røde Har', 
Linu rn grandiflorum, er ogsaa 
en god, gammel Sommervækst, sart 
gammel, at den næsten er bleven 
glemt, og dog findes der ingen røde, 
blomstrende Somnierplanter, der ud-
folder en saadan Blomsterpragt som 
denne. Særlig pragtfuld virker den 
bag en Række Iberis coronarin, 
hvis kridhvide Hoveder danner en 
smuk Kontrast til de karmoisinrøde 
Hørblomster. Den smukke gule 
„Californiske Valmue^ E sc h c sh olt-
z i a, er vel nok vor smukkeste gule 
Sommerblomst. ,Jomfruen i det 
Grimme", Nigella dame scene, er 
derimod ganske fortrinlig til Afskæ-
ring, men ikke saa pralende paa 
Voksestedet som de ovennævnte; 
dog med den smukke Vækst, det 
yndige, fine Løv og de ejendomme-
lige vandbiaa Blomster, er det en 
Plante, der ikke bør savnes i nogen 
Kolonihave. „Junkeren i det Grøn-
ne', Adonis ae stivalis med de 
smaa, skarlagen-røde Blomster kan 
paa ingen Maade staa Maal med 
sin yndefulde Søster. „Jomfru Ma-
rias Særkeærmer•, Con v of vulus 
tr,  icotor, med blaa og hvide Blom-
ster, er smuk rigtblomstrende, navn-
lig paa aaben Mark i nyanlagte Ha-
ver. Den er holdbar til Afskæring, 
men den er kun aaben i Solskin. 
Mens vi er ved Himmeldronningen, 
kan passende omtales Jomfru Marias 
„Silkeskørter", den pragtfulde M a-
lo pe grandi flora, hvoraf lerlin-
des baade røde og hvide. Det er 
en af vor estørste og smukkeste Som-
mervækster og aldeles fortrinlig til 
Afskæring. G odeti a og Clark ia, 
„Mølleblomst", er to smukke fine 
Sommervækster, gode til Afskæring, 
men da Frøet er finere en de oven-
nævntes, maa man være lidt forsig-
tig ved Samlingen, at det ikke kom-
mer for dybt i Jorden. De mange 
smukke Valmuer, baade fyldte og 
enkelte, hører ogsaa til Kolonihaver- 

_ nes bedste- Blomster, og naar de 
staar i deres pragtfulde, brogede 
Silkeklæder, vækker de altid Beun-
dring. Den rare, gamle „Morgen-
frue' med de smukke, brandgule 
Blomster, maa vi ikke glemme. Ef-
ter en lang ForviSningsperiode er 
den atter taget til Naade og er nu 
en af vore almindeligste Torveblom-
ster. De elskelige, lysegrønne Re-
seda med den fine, friske Duft er 
saa kendte og skattede, at de ingen 
Anbefaling behøver. De store Sol-
sikker, „Rævehalerne' og forskellige 
Tobaksplanter, Kornblomster og Lu-
piner skal der her lige mindes om. 
Dette er nogle faa Si de nøjsomste 
og billigste Sommervækster, der 
findes, og de trives uden synderlig 
Pleje, blot Frøet bliver lagt i Jor-
den, og fylder allerede det første Aar 
den nyanlagte Kolonihave med Duft 
og Farvepragt. Planter man saa 
langs Rækværk og Lysthus, Frø af 
Ærteblomster, Pralbønner og Tro-
gæolum, har man for nogle faa Kro-
ner og ringe Ulejlighed allerede i 
Løbet af 2-3 Maaneder en hel 
pragtfuld Blomsterhave. 

Jens K. Jørgensen. 

Ktånhavos sidde Original død 
-O- 

Det er snart længe siden, at et 
Par Originaler satte Præg paa Kø-
benhavns Gadeliv. Fløjte- Karl, Pud-
se-Peter, Jomfru Tidsfordriv og Schei-
belin er for længst døde, og nu er 
vel nok den sidste af dem gaaet til 
den evige Hvile. 

Hans Navn var almindelig „Syv-
mil", grundet paa de mægtige Skridt 
han tog, og han var ligesom de an- 

dre Originaler ikke rigtig klog, det 
saa man ved første l-tjekast, niar 
han-kom marseherende midt ad Ga-
den I Sine lange Støvler, altid med 
bratte Drejninger ved Gadelljørner 
ug naar lian skulde vir udelt out 
el eller andet, og altic opsøgende 
de tilstedeværende Bunker al Heste-
gødning. som han af Princip stam-
pede op i og traadte flade. 

„Syymil•s borgerlige Navn var 
Vilhelm Svendsen; han boede pas 
Nørrebro og holdt sig ogsaa mest 
til denne Bydel, og det paastaas, at 
han skal have samlet sig ikke saa 
faa Tusind Kroner sammen af -en 
lille maanedlig Understøttelse, han 
fik. Dette lyder dog usandsynligt, 
da han altid var umaadelig daarlig 
klædt og saa mager, at hans Ansigt 
nærmest lignede et Kranie. 

Fra sidste Byraadsinøde. 

Det var en ret interessant. Dis-
kussion, der kom istand pas Grund 
af Besværingen fra Akts. Nordlan-
dels Handelsbus over Gaskul-Leve-
rancen. 1 Dagbladene refereres jo 
for og imod, og Hr. Lam. Petersen 
har efter bedste Evne forsøgt at be-
smykke sin egenmægtige Optræden 
og „saa længe Forholdene er 
som nu i Byraadene i Rønne 
og her, fortsættes antagelig 
Samer be j d e 	siger lian jo. 

Nu maa man rivilkaarlig spørge: 
hvorfor i Alverden viI man saa ulej-
lige de herværende Forretninger 
med at give Tilbud ; det er jo lige-
frem at holde dein for Nar. 

Forholdet er altsag faktisk delte, 
at Hr. Laur. Petersen, Formand for 
Allinge Gasværks Udvalg, og Folke-
thingsmand Hauge, Formand for 
Rønne Gasværks Udvalg, udenom de 
øvrige Udvalgsmedlemmer, [anfald 
For Allinges Vedkommende, har 
truffet bindende Aftale om al tage 
Kul hjem i Fællesskab, noget der 
i og for sig jo ikke kan siges noget 
om, men Nordlandels Handelshus 
er jo alligevel berettiget til at be-
klage sig over at blive ulejliget med 
at give Tilbud, naar de to Herrer 
ved sig selv vidste, at det var for-
ud bestemt, hvem der skulde have 
Leverancen, og saaledes et unyttigt 
Skridt. 

Til de øvrige Allinge-Udvalgsmed-
Iemmers Forsvar for denne Frem-
gangsmaade maa særlig frenilia:ves 
deres lykkelige Uvidenhed om lin-
derhaands -Forhandlingerne mellein 
Formændene. 

Navr nu Nordiandets Handelshus 
blot havde givet sit Tilbud ind, 
istedetfor fornærmet at trolde sig til-
bage og kun fremsendte Telegram-
met, der udviste, at Leverancen alle. 
rede var bortgiven, saa var det hele 
jo kommet i den rigtige Gænge, 
især hvis delte Tilbud, som formodet, 
var bleven lavere end Tilbudet fra 
Rønne - saa var den jo god. -
Skulde saa d'Hrr. Hauge og Laur. 
Petersen beholdt deres Kul eller 
skulde Allinge Gasværk muligvis 
betalt en Overfalds, for at Forret-
ningen kunde gaa udenom de Næ-
ringsdrivende i Allinge, som dog i 
fuldt Maal maa deltage i Udgifterne 
til Kommunens - in casu Laurits 
Petersens selvroste Dispositioner. 

Pudsigt tager det hele sig ud, og 
det synes at være en stor Magtfuld-
kommenhed en enkelt Udvalgsfor-
mand uimodsagt er udrustet med ; 
blot han er i Besiddelse af den for-
nødne Hensynsløshed, for ikke at 
bruge et almenere Udtryk. 

Mand og Mand imellem undres 
man i stedse højere Grad over, om 
Socialdemokratiet og dets Hovedfører 
paa Bornholm, som jo dog ogsaa 
ved givne Lejligheder skulde være 
vor Talsmand, i Længden har Rand 
til, for sit Renornes Skyld at pleje 
dette Makkerskab. 

K. P. 

liernes idelsfodersloiloresillg 
Tandmænd i Ro. Okker Rutsker 

og Klemens var i On-&gs indbudt, 
gennem Annoncer i Dagbladene; til 
at teøde paa Halers Hotel i Allinge, 
for at drøfte Oprettelsen af en Af-
deling af dette Selskab. 

Kapt. Ma ega a r ri indledede, idet 
han udtalte, at Indbydelsen til Mø-
det var udgaaet fra ham alene, og 
at Mødet var °Heldigt ogsaa for 
Pressen. 

Han mente, at Tiden nu var inde, 
her som andre Steder, til at danne 
en Sammenslutning af Landmænd 
til Indkøb af Foderstoffer. 

Man ammede billigst mulig Pris 
og den bedste Garanti. Det gjaldt 
om at tage fat hurtigst nu tør For-
aarct. Havde derfor indbudt For-
retningsføreren for øernes Andels-
selskab, K ø I ler, Ellesgaard i Øster-
marie, al komme tilstede, for at give 
Oplysninger om dette Selskab. -
Havde løvrigt faaet tilsendt Oplys-
ninger fra Selskabet allerede i Juli 
1913, Vedtægter, Garantibeviser m. 

saa det var fra hans Side ikke 
noget nyt fra idag, men mente nu, 
al Tiden var inde, for at andre ikke 
skulde komme os i Forkøbet, nit da 
Banen var i fuld Virksomhed. Bød 
derefter alle velkommen og bad 

Ellesgaard, give nogle Op-
lysninger om, hvorledes Starten var 
foregaaet andre Steder paa Born-
holm. 

aller,, Ellesgaard: Foderstof-
handelen for Østermaries 2 Mejerier 
Broholm og fladeby, korn allerede 
igang 1887. Man købte dengang 
om Foraaret til Ffteraarsforhnig, men 
ens korn tilmi ind pas sammen med 
Svaneke og i 1900 med østermarie 
Brugsforening al laa Lager i Sva-
neke, hvorfra der kunde udleveres 
hele Aarel rundt. Man tjente he• 
tydeligt i de første 10 Anr paa Fæl-
lesskabet. 

Garantien var gennem Mejerierne 
sat til 2 Kr. pr. Ko, og hvert Med-
lem forpligtede sig til at aftage mindst 
600 K5r. Kraftfoder pr. Ko. 

Fællesforeningen regnede med 5- 
intrige Perioder, f. Eks. udløber denne 
Periode Isle April 1916 og opsiges 
den ikke, fortsættes den for de næste 
5 Aar. Bestyrelsen vælges af et Re-
'præsentinfSk-a15,-  der igen vælges 
Amtsvis. Bestyrelsen valgte igen 
Forretningsføreren, der helst maatle 
være regnskabskyndig. 

Oplæste iøvrigt Vedtægterne for 
Foreningen paa østlandei og gav 
detaillerede Oplysninger om Forret-
ningsgangen, Lønninger ni. m. 

Kapl.  Maegaard takkede for 
Oplysningerne og opfordrede til 
Dannelsen af et Udvalg til Forbe-
redelse at en saadan Forenings Start, 
Bad Forsamlinger] udtale sig. 

Køller, Sødeskov, Olsker: Kan 
Mejerierne saa holde inde for et 
Medlem pas Mælkepenge og..Aars-
Overskud. 

Kølle r, El lesgaard : Ja selvfølge-
følgelig, da Mejerierne for hver 
Maaned faar Oplysning om, hvad 
Vedkommende har købt, har man 
altid Haand i Hanke med Interes-
senterne, saa meget mere, som alle 
hæfte solidarisk. 

Kaas,  Bridsensgaard : Landbru-
gets Sammenslutning bevirker dets 
Anseelse. Men oplyser ved et Ex-
empel fra Lolland, at det dog kan 
gaa galt. Driftsudgifterne blev for 
store. Mener ikke at en saadan 
Forening er saa paatrængende nød-
vendig. Vi har to Aktie- eller ret-
tere Andelsselskaber her med hver 
sine Kunder, og et &lie vil sna-
rere skade ag stille sig som Kon-
kurrent til disse. Talte om Bag-
tanker. 

Maegaard mente, at her drej-
ede det sig kun om al bevare Al-
linge Opland og være vaagne i Tide. 

Kaas replicerede Kraftfoderlian-
delen er i al Almindelighed : stor 
Omsætning, stor Riciko og liden 
Fortjeneste. Tror ikke pas Konkur-
rence udefra og Sammenslutning 
unødvendig. 

Maegaard : Sammenslutning by-
der deri bedste Fordel i Retning af 
Kvalitet og Kvantitet. Allinges Op-
huld hør bevares. Henviser til Be-
stræbelserne fra Nexas Side i den 
Retning. 

Køller, Ellesgaard oplyser, at 
lignende Forhold som i Allinge har 
Nexø, men der er de resolut gaact 
med paa Andelstanken. P. Berg 
har forpligtet sig til ikke al handle  
med Foderstoffer og har nu Udsalg 
fra øernes Andelsselskab, og alt al  

denne Handel er ha Landboernes 
Side  gaaet ind herunder. 

Kaas bar som Formand for Kat-
blergglard set, al  der kan være 
Vanskeligheder ved at afregne Fo-
derstoffer gennem Mejerierne. 

Frid tjof Nielsen anbefalede 
Depot i Klemensker, hvortil Kaas 
sluttede sig. 

Køller, Ellesgaard,  bemærkede, 
at Bjørnedal Mejeri i Klemensker 
var saa godt som indmeldt i Rønne 
Afdeling, nu drejerdersig kun omop-
førelse af et Pakhus. Troede løv-
rigt, at det var magtpaaliggende for 
Allinge By at beholde _dette Hjørne' 
for sig selv og derved støtte Havn 
og By. Alle mindre Ladninger kan 
tilføres Allinge Havn, tigesaa godt 
som Svaneke, hvis den hare er no-
genlunde brugbar. 

Maegaard: Lidt under „nogen-
luede' i Øjeblikket. Siger til Niel-
sen og Kaas, at vi jo ikke kan be-
stemme over Klemensker. Vi skal 
søge at holde alle vore gamle Kun-
der, og Forretningerne  i  Allinge 
maa være enige om delte og anbe-
faler Sammenslutningen. Beder For-
samlingen om at nedsætte et Ud-
valg til Forberedelse heraf 

Køller, Ellesgaard, anbefalede 
som i Nexø, at en al de to Foder-
stofforretninger overtager Uddeling 
og Salg fra Andelsselskabet. 

Kaas foreslaar saa, at begge For-
retninger faar Udsalg, da de hver 
har sine Kunder fra Landet. 

Holm,  Bondegaard, foreslaar Af-
stemning om Udvalg : 2 fra Olsker, 
2 fra Re og I fra Rutsker, førend 
man kom dybere ind paa delle, og 
det skal være unge energiske Folk. 

Deretter foretages Afstemning og 
valgte bleve for Rø: L und, Brod-
degaard, og R ø ni er, Tyskegaard, 
for Olsker M a eg a a rd og Køller 
Sødeskov, samt for Rutsker Hol ni 
Bondegaard. 

Mødet hævedes med en Tak til 
Køller, Ellesgaard, for Nærværelsen. 

Rep. 

1111(bg sf Skattelisten 
for Allinge-Sandvig Kommune. 

--:0: - 
Hotelejer Matti, Schou Kr. 1716,00 
Dr. Borch 	 1208,48 
Hotelejer Holer 	 1120,50 

• H. Reiner 	1017,58 
Alexandersen 	1002,64 

Forre

▪ 

 tningsbest. P. Kure 	879,80 
Hotelejer C. Jørgensen 	844,94 
Apolheker Wael 	 785,18 
Borgm. N. A. Holm 	747,00 
Propr. H. Chr. Sommer 	742,56 
Holelejerinde Alb. Carlsen 725,42 

Ann. Grønhech 630,80 
Hotelejer Fr. Bidstrup 	624,16 
Lærer N. Henriksen 	. 	614,20 
Pastor Højrup 	 --602;58 
Kobtild• Jens Hansen 	597,60 
Købmand Thorbek 	564,40 
Overlærer Jens Kofoed 	564,40 
Lærer Johan Kofoed 	561,08 
Lærer Toft Pedersen 	571,04 
Slagter Aug. Hansen 	547,80 
Købmd. Willi. Hansen 	544,48 
Rentier Georg Lejeune 	531,20 
Best. Emil Engstrøm 	514,80 
Bygin. Anton Sonne 	514,60 
Fyrm. Ands. Dam 	997,64 
Postny. Birkedal 	 491,36 
Keibmd. P. C. Holm 	478,08 
Smed Hans Funch 	453,18 
Bygm. Th. Lind 	 448,20 
Kontrollør H. Broch 	446,16 
Agent Laur. Pedersen 	439,90 
Rentier Andr. Lund 	439,90 
Avlsbr. H. M. Riis 	416,66 
Gartner M. Chr. Kofod 	406,70 
Hotelejer Laur. Madsen 	406,70 

I. P. Møller 	401,72 
Vogn• mand C. Jacobsen 	398,40 
Expeditør H. Mortensen 	398,40 
Kiibmd, Vald. Jørgensen 	393,42 
Rentier .lerg. Grønbech 	393,12 
Hotelejerinde Marie Møller 381,80 
Hotelejer Rasin. Andersen 	378,00 
Smedens. Elias Svendsen 	375,16  
Gæstgiver A. 0. Christensen 368,52 
Vognmand H. P. Holm 	365,20 
Hotelejer Math. Jacobsen 	365,20 
Køblud. Chr. Olsen 	365,20 
Bygm. Chr. Holer 	361,88 
Agent P. Jul. Sandersen 	361,88 
Toldkontrollør Christensen 356,90 
Capt. Joh. C. Kofoed 	352,00 
Maskinni. Jul. Stibolt 	343,20 
Fyrm. N. P. Johansen 	333,84 
Murerm. Chr. H. Poulsen 332,00 
Avlsbr. P. L. Holm 	332,00 

	

Anton Gronbech 	328,68 
Forretningsbest. N. P. Koch 318,72 
Sparrekassebogh, Ridder 	313,74  
Stenværksbest. H. J. Pedersen 305,44 

I 	li.. 1.1•mnfrr. 1 , 

I 1.....tingen  I NI. Oh, 	P4I 
.I•rat 

Da Ministeriet Approtinteon ikke  1,,re• 
Laer  den 1. April b"trAzidorr&IPØrtl. 
mulet indtil ,idere som hidtil 

Gudstjenester. 
Søndag d. 5.  i Ols Kirke Kt.  91/, 

Konfirmation, 
Allinge Kirke KL 9. 

Sognepræst Egerup fra Nyker 
taler. 
Skærtorsdag i Allinge Kirke Kl. 9' 

Skriftemaal 
0Is Kir» Ki 2 

Skrifteheat K1, I 
Langfredag 1 Ols Kirke 	al 

Allinge Kirke Kl. 
Skriftemaal 

• Allinge Skibsliste. 
Intlgaaede 

31.13, Skon. „f. B. Berggren• Cement 
fra Ktagsharnn, 

Udgaaede : • 

"is Skon. „Kristian' Granit til Kbh. 
Skon. „Norden' Granit til Red- 

keldug 
Galease ,Mindet" Granit til 

Odense. 

'1111(1in i Sandvig. 
Mandag den B. de. Eftermiddag 

Kl. 2 afholdes paa Jernbaneho-  
tallet i Sandvig eller Begæring 
af Hotelejer Mikkelsen m. fl. of-
fentlig Auktion over et Parti Vine 
og Spiritousa, I omtrent nyt Bil-
lard med Tilbehør, I  Chatol, I 
Egetræs Skrivebord, Senge med 
Madrasser, Et automatisk Tøs-
gehorn, 2 Lanterner, I godt Kom-
pas. El Parti Tovværk og Blokke. 
Noget Snedkervatrktei og Beslag. 
Et Parti Manufaktur, bestaaentde 
af Kjoleklæde, Bomuldstøj, m rn. 
Samt et Parti Lommeure, Barne-
voønia SItJlderler, Cqq*.rer, m. m. 

By- og Herredslogedkontoret 
i Hasle den 2. April 1914. 

Borgen. 

Nyt Hus med  Røgeri 

er paa Grund al Svaghed til 
Salgs. 

H. Und, Teglkaas. 

K8b 

C. harsen's Sioisjslorreising 
ALLINGE. 

Største Udvalg. 
Billige Priser. 

hige 	for SEMI] 
ere hjemkomne. 

Bedste Buddingpulver 
Vanille. Mandel, Rom, 

Citron og Chocolade 
Prinsessebudding 

og 
• Rødgrødspulver 
i 15 og 25 Øres Pakker 

anbefales som en billig og vel-
smagende Dessert. 

Telt. 12. I. B. Larsen. Allinge. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge-
rier. --- Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon 65, 	G. SALMON. 



pre- & lilnek3ssos 
C) Afdeling  i Allinge &i 

Kontortid 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p a. 

Frisk Cement er kommen paa Lager. 
Pris pr, 212 Sække Kr. 4,30 fexkl. Sække) 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi  billigste a anbefaler 

alle Sorter Mark- Roe- og Have fro 
til 

 Priser. ser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

FT" 	 anbefaler vi til billigste Priser Glænø- 

' Il Grøntfoder Ærter, Vikker, Gul Sennop, Spergel 
oe Sølv-Boghvede. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Rabat for Kontant 
gives paa alle Vater. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Skal Paptagene tjæres? 
husk da, at vi sælger den anerkendte gode CALCIUMS-TJÆRE, 
absolut bedst i Brugen og billigste Priser i  1/4, 1/2  og Vi  Tønder. 

Xolonial- og lirodah(forretninc._;,s.- 

. 
:.. Regnskabsboger 	:: 	 1: Regninger 	.1 

:: 	 II 

	

lleSill 	II Meddelelser 	li il Protokoller 	
. 

Skemaer 	 ,  il  Brevpapir 	li 

 kontrabo ger 	11 Deres Trylfsger i 	Honuolutier I, 
il 
il 

Mejeriboger 	 " Uexelblanitetter 

Ruil.W_;'■392r 	Il illlillue Bo,ulrykkeri ii Dags-Dato 
Sygekasseb1W 	 . 	' h Fragtbreve il 	 i! 
Journaler 	ii Telefon 743  . Returgodssedler 

ti Udleueringsboger g il Uisit--8: Takkekort il 
	,A52 .5(1:: 	 ..2:::-.'--....3:3."...”„ 	,.... 	 

Ny aldeles friskbrændt 

Portland Cement i Sække 
er liieditoinulen. En større Ladning Cement er daglig ventende, 

Allerbilligst at expedere fra Skib.  

 

Nordlandets Handeishus. 

 

Store Sendinger af 

Kløverfrø, Græsfrø, Roefrø, 
i extra gode Kvaliteter, er hjemkomne og udleverer vi gerne de bestilte 
Partier. 

Ægte russisk Kløverfrø, 
Ægte ungarsk Lucernefrø, 
Ægte Sludstrup Barres Roefrø. 
Ægte Bangholm Kaalrabi Roefrø. 

Garanteret Avl og med Plombe for hver Sæk sælges fra 

Nordlandets Handelshus. 

  

Glasserede Svinekrybber, 

Glasl. Lerrør og Bøjninger 

Prima lagrede Cementrør 
i 3" - -4" —6" Størrelser 

sælges i Aar særdeles billigt. 

 

      

   

NorrIludels 

  

      

      

  

#411-4  

4 Ugers Grise er til Salg 
hos Lund, Bjerregaard. 

Forlang altid 

OttoMOnsted%s 
0/Vkik. 

Plante Margarine 

  

      

      

  

Pallegrise er til Salg 

 

      

 

paa Lundegaard i Allinge. 
J. P. Lund. 

 

Nye Gardiner 
.Alle  _de 	Mønstre i Gardin- 

tøjer ere 
nye  

hjemkomne. og  er 
Lageret saa stort, at enhuer Smag  
kan tilfredsstilles, idet det omfat-
ter ca. 75 forskellige Mønstre i 
alle Prislag. 

Alle vore Gardiner er af dansk 
Fabrikat og garanteret af tvundne 
Garner. — Prøver tilsendes paa 
Forlangende. 

Uld og strikkede Klude tages i 
I lille til høj Pris. 

NorEllilmlgls Heuilelshus. 
Leverandør til Varelotteriet. 

f({ Renvasket Uld 
og strikkede Klude 

modtages i Bytte med Uarer 
til højeste Notering. 

kiChr.018011,MBS011,11ifige. 

E)(In hil!. Priser i hele Huller 
Traadvæv IiI I len,egaarde. 
Pigge-Hegntraad. galvaniseret 
Glat Hegntraad, 
Ta3kketraad Nr. 18, den bløde ex-

tra sejge Kvalitet, sælges i 

Nordlaudets Naadelshus, 

Hingsten 
PræstO=Bannerhoj 

stamir opstaldet til Bedækning hos 
Dam, Offergaard Ro. 

Bedækningspenge 10 Kr. Kontant 
6 Kr. 	- 

covrANT KOB 

Kraver, Flipper, 
Manchetter, Humbug 

Handsker, Seler, 
Paraplyer i stort Udualg  

Chr. Olsen 
Messen, Allinge 

H311 del Cyklende Publikllul 
bur overmje. 

Kan det betale sig selv at skrive 
efter Cykler eller Cylcledele? Det 
skulde jo snart staa Dem klart, om 
der virkelig er nogen Gevinst der-
ved. — Nej, jeg tror det modsatte, 
thi De kan hos mig købe Cykler og 
Cykledele til de allerbilligste Priser. 

En specificeret Prisliste over mit 
righoldige Udvalg vil blive for vidt-
løftigt at avertere her, men jeg for-
sikrer Dem, mine Damer og Herrer, 
køber De deres Forbrug hos mig, 
køber De ikke for dyrt. 

Nye Varer er hjemkomne. 
Glen, ikke Navnet. Det er lins 

M. C. FUNCH 
Allinge. 

*****41~~ 
Hus 

til Nedbrydning. 
Part Gruild af Forandring i„ Driften, 
udbyder Akts. Hantaiersholni Gra-
nitværker en Bygning, staamide 
paa Espernehaide, der er benyttet 
til Smedje og Hestestald, til Salg, 
samt en Sele og I Enspænder-Fje-
dervogn. 

Eventuelle I.iebhavere bedes hen-
vende sig paa Værkets Kontor etter 
til Hr. Købmand Jens Hansera i 
Allinge. 

Alle Sligrelser4Ifillige ?riser 
Frostfri Pumper, Køkken-Pumper. 

Alle-Pumper. Ailespredere 
Murgryder Fyrdøre. 
Renseluger. Riste .  

Jaernrør 
i alle Størrelser og Længder. 

Rørdele af alle Slags. 
Stor Pahat  ved  kontant Iletalintz. 

Nordlaficlels flautlelshus. 
By- og Herredsfuldmægtig 

Jolim es Kofod, Hasle. 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter KI. 10  Form. og 
i•Kleme tisker Kro hver  Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Ny Gykleforretning. 

Undertegnede har begyndt en 
Cykleforretning I Sandvig 
og fører paa Lager I. Kl.s 

Cykler med fine Stræklærredsrhige 
fra 85 Kr. Dæk og Slanger i for-
skellige Kvaliteter. 

Reparationer udføres hurtigt, so-
lidt og billigt. 

A. Stange, Sandvig. 

Allinge Sandvig Sygekasse 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer hund 40-aars Alderen.. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

Nye Seiidmger af 
Grove danske Hvedeklid 
Grove danske Rugklid 
Prima dansk Soyaskraa 
Prima danske Soyakager 
Coldings Foderblanding Nr. I 

og løvrigt rigeligt Lager 
af alle Sorter 

Hele ogknuste Foderkager, 
Hvede, Byg  og  Blandsæd. 

Vi sælger til de laveste Priser. 

Nordlandets Ihnielshus. 
damhave-hoføllet, Sandgig 

anbefales By og Landboere med 
sniaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

Ui anbefaler 
Hestedækkener, Horetæpper, 

Rodækkener, Muleposer. 
Gummipuder, Filtpuder, 

Hardretsker. Strigler 
samt Horepiske i stort Udvalg. 

Nordlaudets handelslins, 
En Sygevogn 
med Gummihjul er meget billigt til 
Salgs hos 

Anna Vesth 
ved NJIrregaard, RIL 

Zinkhvidt 
Blyhvidt 

Guldokker 
Itallenukrodi 

:Donen. 
Dodenkop 

Inikgront 
Jordgront 

Utolirn grim, brun 
Kidlthinat 

rille Malerfarver udrnres efter Bestilling 

I. B. Larsen, 
Allinge, ved Havnen. 

Sinaafaldende e 

Nødde-K' 
160 Ore pr. liektd, 

•DiSse 	med  g ■ .de engcl, 
Curskokes  giver et utlina.-:, i,t1. krattg, 
og renligt Brændsel til 
og Komfurer. 

De gode engelske Gaskokes 
koster 110 ilre fra I 	;NO 
øre frit bikort. 

Norrhulels 1131elskus. 

Opretstaaende Piano 
er billigt til Salg. Billet mrkt. Piano 
bedes indsendt til Bladets Kontor. 

~0"r, 'Y-2J • 

ALLINGE 
Fra  Isle April aaliner jeg en ,ny 

Modeforretning 
i Chr.  P. Da in s Ejendom i Allinge 
og anbefaler mig ined alt til Mode-
taget henhørende. 

Stort Udvalg i Konfirmations-
Hatte4SlIkebnand Si Blomster. 

Gamle Hat te onnunderniseres 
billigt .  

Louise Larsen. 

Paa Stilladset. 
Isle Murer: Puh ! nu er jeg ketl 

af denne Gesims. Det er jo bare 
at slaa Stenene i Stumper. 

2den Murer: Saa tag dig en Ci-
tronsodavand fra N ex ø Bryggeri. 
Intet er saa godt til at slukke Kalk-
støvet væk ; men husk fra Nexø 
Bryggeri, det er det bedste og bil-
ligste. 

at forny 
Deres l.od- 

sedler i denne Uge til Iste Træk-
ning. En Del I odder er til Salgs. 

Valdemar »Neo, kilifige 

Yarie Xjøller's 
Mode og Broderi-Forrellliq 

Havnegade. Allinge. 
er hjemkommet HATTE for Damer 
og Børn i smukt Udvalg og sælges 
til meget billige Priser. 	• 

Endvidere er Prisen nedsat  paa 

Biland, Blomster og Fjer. 
Ældre Hatte moderniseres meget 

billigt. Nogle Børnehuer i Kim-de 

og Vaskestof samt en Del paateg-
nede Ting sælges under Indkøbs-

pris. 

Søndag den 5. Kl. B og 9: 

I del store fljelilik. 
Et moderne 3 Akts Drama I 8.2 Bil-

leder, om Elskov og Moderktertighed, 
Den kvindelige Hovedrolle udfures 

af Frøken As ta Nielsen 

En Skipperløgn. 
Da Chr. Schrøder blev dukket. 

I Hovedrollerne Oscar Stribolt, Chr. 
Schrøder og Fr. Buch. 

Trio Mufik. = Trio Mtihk, 

S. Bang. 
Barber- & Frisør-Salon 
bringes i velvillig Erindring. 

1{
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Spøg og Alvor. 
rr —̀  

Cement, Tagpap. Stald,  & .Ta._1  
1 	(4 Som ett 	 kivs 

: 	 rz:st- 
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1.11illye 	o!i Prdfikijoffelpiq, 
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FINE5TE DANSK FABRIKAT 

74-&2 	"za to - focc 

."47.e9;t1CiP, 

Til Foraaret. 

r'Fiskeigrrelitioq r 8aIDINP.  
I,k Maj adbnes cn velassor- .. 
terre redwlia letning i I Ir.Viggo 

..Jerrgensens Ejendom, hvor 
daglit; kan fans forskellige Fl. 
skesurler. -,Varerne bringes 
overall, og om ttiMcs istand-
gjorte. Større Ordres hedc's 
bestille Dagen forud. 

iF.rbfidigst 
N. Mikkelsen å Co. 
- 	Tete,  

NB. Alle, Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

!Kontant Afregning. 
tt  

Iw 	 ' 

Vort store 

velassorterede Lager 

af alle Sorter Værktøj 

for Snedkere, Tømrere og Murere, anbefales. 

NB..Extra gode' og solide Have-Redskaber til billige 
Priser bringes i velvillig Erindring. 

,V1linje J{olonial- o5 13poclu4fforretninj 
En Anekdote om den 011e 

Kronprina Olav. 
Den nu in-aarige Kronprins havde fur 

tt Par Aar siden en lille Legekammerat, , 
som nu og da plejede al komme an mia 
Slottet for at lege med ham En hag 
klatrede den lille Dreng op i Kong Haa-
kons Lænestol. „nu maa ikke sidde der.- 
sagde da den lille Kronprins, „det er Pati-
nas Plads." For nu at trøste den svale-
des tilretteviste lille Gut, Ing Kone Haa-
kon, som var nærværende, ham op nav 
sit Skod. Men dette mishagede endnu 
mere den lille Kronprint, som stampede 

Gnyet og udbrod: 
„Der maa du heller ikke sidde, fordel 

er min Mainmas Plads. 

r7Pana. 
En. Porikfling6 m en dødbringende 

Edderkop. 

innejen korn der et Ansfrdi?ede 	r 
Politimesteren i Hobrq _Ira en Po>•tivsgikri 
der om Tilladelse til t.ilt Ilmakee!.... aer 	t 
Byen. 

Andragendet had ()Arent saaltdes: 
..finldie-rede tir. Boremester!" 

Jeg Undertegnede Positirspeller der 
har stuket det hore Øje ud, med en-Sav.- 
fil. da jeg var 5 	og har siden været 
fuldstendig blindt. jeg har haft den En-
gelskesyge Brøst og Kirtelsyge til mit IS. 
Aar, knækket et Ribben i venstre side 
faldet f'a'vn Sporvogn i Kohenhavn Iso7, 
og faaet det venstre Been sparket over 
af en He3't i'FicelltiMe 1846. og lider nu 
meget af Nervegigt." 

Som sidste Ulykke eller Rosinen i Pnl-
seenden nævnes, at han var gift og havde 
4 Børn at forsørge.  

fian„yrit ikke eaact ret langt derefter; 
Dodeit havdd start Indhentet han; 

Dell vat: Andrei,. Han Ina med 
(-mad. tig r r var hvidt com ltnr 

mor. 	Kimilt i,rt,  ham var -nule mindre 
Planter trandte 

Andrew. havde ile samme M:erker nal 
sig, som vi havde fundet Daa de drarhte 
Muldyr indelukket Der ,  iiar  
saa store, al der kuede  s'ikke't r 	ti t- 
aot 	deift, det •nne Struhrn.ror ener ,+,-  
det hag nas halsen, tie non siden  af lur.. 
sen var der et heugere Snit. -Dfirftn..51.* 
det ild. som alt illfidel'var 	rst 
berøvet. .Paa H:enderne, barde han dmiJ 
uden nnglr under-lim mreti. rir 	dr. tvsavl,. 

il: oPrf rnca 16t I  bidesne 
jeg 
 kul"iv ikke af"'''' 

Med strkrste Besvær svarelg jer, finne» 
til Lejren: thi ion slæbte Liget med mig, 
tig da ieg flanede vort Skur, fandt leg 
Mortimer der, nanske Tinget nf Anstren-
ttelSe: Ild han havde i Timevis ligesom 
jeg maatte vade gennem Sumpen 

Han havde ikke haft mere Held med 
sig end ler', ny efter at vi havde snist lidt 
af vor Mad, lande vi ns ned og faldt 
snart i Søvn af I udmattelse. 

Da jeg vaagnede el Par Time, deref-
ter, sov han endnu fast. Jr" hedemine 
vaade Klæder tid i Solen, beholdt kun en 
Hat paa, tort rit llanndklærle med og be-
gav min af Sted frir at finde noget tin 
tiende Vand, som lev kunde vaske miet.  

Der var en smal og gammel Sti, som 
førte i en Retning, hvor jeg ikke havde 
været for, og den  fulgte tet'. Paa det 
Sted, hvor den fra .F.vsninnen nik ind i 
Skoven, voksede tier et Slags Itinelekrat, 
der var saa .tæl som en Mur, saa fuld-
strendiv havde Slyngulanterne flettet sig 
ind i Mellemrummet mellem Træerne 
Imidlertid var der <tunnel en Flage Sæk-
kegade derved, at et arpet tykl Træ vir 
styrtet om og havde revet alle elynitnian. , 
ferm! "d sig. DellOP. Rift dik lig, let 
til r vsniniren, foran stod der et sort T 
tig jeg tankte nar, tit rimte maaite  rivere 
et godt Sted for et Dyr at suge ind i, 
nalr det hlev forfniat. 	• 

Stien snoede sin videre ind mellem Tre`. 
orne tin Krat, n« jr.«  (ulme  der,. indtil 
jet,' kom til det rindende Vend. 1-ler var 
tillige en lille •Dam, der dannedes ved. at 
Strømmen bredte sig. Det var rl indby-
dende Sted. hvor .ieg grundig kravle rense 
mig for Ilt det Dynd, jeg havde intet 
pan mig i Sumpen.  

Del var et herligt lind, som ien meget 
forfrisket stev ovead, leg bandt ifaand-
klædet om mig. som et Skort, satte Hat-
ten nat Hovedet tin kg,div mk! ad Stien 

maatte.se nt fat ham begravet for Sol, 

tel imod Leiren, idet ing gik tin tænkte 
paa den stakkels Andrews' Skæbne. Vi 

nedgann. 
Da len drejede rim ad en af Stiens Bugt-

nineer. forekom det mig, at jeg sat' et 
gravt Der vralte friran mig: men del var 
kun et nyirtigl Cilimt, leg sari ni det, idet 
del dreirde oni nil en anden Ringning af 
Stien. Det syntes, som om livret rar nf 
Strireke som et :Fsel art maa t, Irs 

skyndte mig efter det for at fas (let rig-
tigt ru se. 

leg nattede hen til Indginnen til tys-
men her kunde bit! intet nyr.cr. 

N 
	

Et niehlik blev ied strittende stille, rig 
derefter nik ien videre ni Stiep. 

Et Stykke henne ved Stien stud der 
nna venstre Flannel 1'11 rt,.,1, af et Par 
Meters Holde. ori da  ie., kont line tid for 
den. fik jPii en nrdrnnirr FOrCkrX.11,1,1,0 

Dyret.  stod og sic kilte sig hat' ved Bu- 
sken: riet ninatte have hors, 	. 	 Inliste 
eller det: thi rui vendte det sig afven-
tende om niod 

stirat" in« tilbring. bi« det 
store Træ, rier stod foran den Siehkettaile, 
jet' har beskrevet. 

Dyret havde 8 Ben: det sted par,  tir 
seks og de lo forreste holdt del tin Inran 
sin. som rim del rar ramt til at vrenie 
si« med dem. Dets sorte Dine virkede 
rædselsvækkende nan min. oft med Mun-
den frembragte det en klukkende I,vd, 
omtrent som en Hane der kalder paa 
sine Kyllinger. 

len' var nu kun seks Meter frs I idyret 
lergibfik en underlIq kvalmende Fornem-
melse og blev ganske 

(Fortsættes i næste Nr.) 

Nu, 
	?mimre, 

slutide' hi 
 og De skal have Deres Hus 

 da 	

eller Gaard pudset op, til- 

lader vi os at bringe vort 

velassorterede Lager at Farver - saavel til Olie som Kalk - 

velvillig Erindring. 

Xolonial- 1 crroduktforretninjs,. 

er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsatte' til tiet -mindst 
mulige. Svaledes kan De købe hos mig I Aars garanterede Dæk til 

6 Kr. Do. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra ,a 	Slanger 
fra 2 Kr. 	 • 

Endvidere køber Dg 'nlle lese'Cyltiedere til meget  
Priser, saasom prima Pedaler Med Gummi frø 1,75. Styr 2,00, lim -
der 1,50. Hatthdtag 24 øre, Klokker 35 øre, Fodputaper -ri5, 
ifaandpuntiter 70, 'Skttertne"80 .øre• 

Prøv mine Varer. Ring paa Telefon ALLINGE 79, saa kan De 
omgaaende faa sendt med Banen det, De ønsker til Deres Cykle fra 

k'

Et 
	

rti exttafin 

aasæ 	
Hav iit tysttWPrefilier. 

+1%, 
• II>g, bagi olmsk 

Bestilling bedes 'snarest indsendt.  

c .!--/11/7& ;kolonial- o5 Pro (hl 1.1(11' tu'r (Jill ,; 

Petroieumspriserne ere nedsatte. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til KONFIRMATIONEN 
anbefales 

LOMMEURE til meget billige Priser i extragode KvaI5ll r, 
omhyggelig aftrukne. Reel skriftlig Garanti. 

Stort nylig hjemkommet Udvalg i SMYKKER bi alle F iser. 
SKEER og GAFLER i Stily og Sølvplet og mange andre smukke 
Ting, der passer til Konfirmationen. Gravering gratis. Teleti. t 4. 

Se Vinduet. 	 A. M. Lindberg. S. Strenstos 
Urmager og Guldsmed. 

Alle 
ilBukke;rpriser ere necisatle, 

k[ibirrli 8- I'PoduklIgrelfliq. 

Ny Ost 
Tilsitter Ost .55 øre 1:, kg. sær- 

vies fl 
Ost 	

deli

1/1 	
kat. 	50  ,2 k g.  

Podskiirpet Marsk Ost 411 øre, 
ualmindelig delikat. 

Jersey Ost med Kornmen 40 ene, 
pikant Smag. 

Ved ir, Ost c. 2 kg. 	øre.  
Derby Ost 30 øre 

fin Smag, bliver ikke tdr. 
Mejeriost med..K4MIP*11,,25  Ø:-• 

prima Krattet, ' 
ved 	Oste ca. 21,, kg. 20 øre. 
Klosteroste 10 øre Stykket. 
Grønne Alpeoste 15 øre. 

Teli. 12, 1. B. Larsen, 	,.111inge 

Alle Sorter Foderstoffer 
er paa Lager til billigste Dagspriser. 

Mlioge 	& Pffidukliorrgilling. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

cliolotiiol f ,Produktforretninj. 

Skal De have en ny Klædning til Paaske 
bør De se de nye Dessins vi nu har paa Lager. 

Flotte Itarlishinshabitter fra IS-30 	. 

Sltra,ddereyetle KallIgara,thattitter fra I5-3,4 

Ægte klan Serwea (Jaelitetait) fra 

lionlIrmationaltahltler fra 1N-2% kr. 	' 

Gattim.frahher med Garanti leng. l'abr.) fra 211--30 Kl.. 

Endvidere anbefaler vi vort store Lager af tjatte. 
Huer, Mahclietskjorter, Slips samt alle Slags Kravetøj. 
ROYAL-ZEPHYN er del 'billigste Kravetøj, da det kan afvaskes af Enhier. 

.Vi har det stærkeste Arbejdstøj. 

Nordlandets 11-landelsh4s., 

Bestil Dem Tryksager 

. H.  .0 .Mortensen. 
Prisen paa 

vort extrafine islandske Lammekød 
er nedsat i 

cHllin,sse ;Kolonial- oj c frOcluldforretnin,5. 

Trælast! Trælast! Trælast! 
Vort, store Lager af 

Sparrer( alle Længder og Distensioner. Planker og Brædder, saa-
vel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede For-

brugere. NB. Vellagret extra tørt dg billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

P. C. HOLM, Allinge, 
anbefaler 

Barnevogne i nye smukke Faconer og Farver. 

Klapvogne fra 15 Kr. Promenadevogne. 

Kurvetrækvogne med Gummi og Træhjul. 

Nogle Stk Kurvevogne i smaa Nr. betydeligt nedsat. 
Trælegevogne i forskellige Størrelser. 

Kurvevugger med Gænger eller 1-1julfod. 

Dukkevogne fra 1,00 til 10,00. Sportsvogne. 

Til koolirmation- og Formrssaisollell 
kan jeg anbefale snig med alt, saavel til Voksne, som til Børn. 

Cirka 200 KonfirmationskleednInger, cirka 300 Herre-
klædninger. Alle mulige Kulører i hittede dc lijoletoi, Største 
Lager af Arbejdstøj, Skotuf, Matte og !luer samt alt, hvad der 
tilhører en velsorteret Trikotage- & Manufakturhandel. Alt er 

billigt og godt, saa enhver kan væle...  _godt tjent ined -al købe hos mig. 

Jeg købe r mine Varer k ont a t rsom Følge deraf kan jeg købe  

billigt og derfor ogsaa sælge billigt. Derfor køl, Deres Varer 

hos 

Jens Hansen. 

Dæk, Slanger 8c Cycledele 


