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. Del er som med Hlokker det ringer'  
- i Luften over vor By. 	. 
det er som det synger og klinger 
med liflige Harper iffSky. 

Se op, det er EnglAes Skare. 

som tilbyder Glæde enhver, 

og tusinde Hjem de sTarer: , 

Ul trænge til Glæde her. 

San aabne vi hojt sore Dere,' 
og bole os huer især: 
og Glæden bliver des srrr¢. 
jo mindre ui alle er. 

Thi der, hvor Hærlighedsluen 
sig spejled i alles Blik, 

kun der.er 'der Sangbund i Stuen 
,for Englenes Jubelmusik. 

ilar Arm foi:  mange en Hade 
tif lonlige Savn og Brist. 

det slutter dog nu med Glæde. 

Gud gemte det bedste til sidst. 
Fra Himlen Velsignelser dryppe 

til Sal 'og til fattigste Skjul, 

Og har du i Hjertet en Hrybbe, 

saa faer du del bedste til Jul. 
..i 	 7iikaties Nielsen, 

eeiocexatmotaaCoao~icexsoeXi 

Jul i Oldtiden. 
Det er ikke med Kristendommen 

al Julen er Reven indført tier i 
Norden: ogsaa vare hedeaske For-
fædre lejrede ved Midvinter en stor 
Fest, som kaldtes Jul; den var en 
at de tre store Olferfesler, sum men-
tes at være indstillede al Odin selv. 
Dej! første al disse Fester fejredes 
,.•21 Soffutierens Begyndelse son] en 
Glædesfest, lordi den gode Aaratid 
nu var inde, den anden ved Hestens' 
Slutning, miav Kornet var i Hus, eg 
endelig den tredje Fest var Julen. 

Jule reolen log sin Begyndelse den 
eaakaldle Midvinternat, der sandsyn.' 

gris har været Hallen ler Vinter. 
lhverv eller vor Juleaften. Ved 

enve Fest, der særlig var helliget 
ii  uden Frejr, bod man tor en gærl 
Afgrøde, men den var tillige en Fest  

for Lyset, idel den kortesse Dag nu 
var omme,. og Solen havde sejret 
over Mer kel og Kitlen. Mange an-
tager, at selve Ordet _Jul" starar i 
Forbindelse med denne Solvending, 
idel det oprindelige Ord skulde være 
tijul, de! vil sige ringet soni vender. 
sig. Andre merler, at Ordet Juler 
del samme som „troet., der betyder 
Hallen, altsaa den mørke 'Tid paa 
Arret med de Muge Nætter._ 

Ligesom 1 vore Dage gik der ng-
via .; Oldtiden store Forberedelse,  
forud ror etl Hajlid, der Rev bryg-
get og "bagt og beredt Ofre, enten 
-skulde egenpig kun holdel i Dage, 
roen part Grand af de sleke'Ofrin-
ger varede den som oftest længere. 

Mange al de riuld te Høvdinger 
satte ru tre 1 at Igntle store og 
kostbare lJulegildee, soul varede i 
buede 8 og 12 Dage. Der blev da 

,endl Indbydelser til Xelltler og 
Friruder, og-nazr-dra-kutra,,Y4,:go 
ikre paa en venlig Modiagelse og 

gæstfri Behandling. Gæsterne bæn-
kedes i sten saakaldte Gildeshal, el 
•langagtiet Rum med en Der i hver 
Ende og med el Baml midt' pap 
Gulvet. 
, Hvis man en Juleaften traadle ind 
i en saadan Hal, sar ;Dall langs 
med Sidevægges e en Række Bænke; 
den id hejre var den fornemste, og 
midt paa den fandtes Hejsredel, Hus-
faderens Plads; den var højere 
Sædet end de bringe, og adskilt fra 
disse ved to Piller "eller Sletter, der 
som Regel val prydede uryd ud-
skeerne Figurer, Drager, Invellove. 
der el, lign. I Højsædet sad Hev. 
diegen selv og .pa a begge Sider af 
ham hans Mænd, saaledes al de for-
nemste og bedste sad ham nærmest. 

Par Bænken til venstre var lige-
ledes el Hajsæde, og i delte barn. 
kedes den fornemste blandt Gæ-
sterne; del vareir stor Ære al faa 
anvis) Plads der. - 

Foran f‘nkede atol( lange Borde, 
bugiteridef Maderg Drikke, mug-
lige Sulets e Og Bægre ged skum-
mende Al og sød Mjød. Man binde 
ilitligt Bægrene, Stemningen hine, 
snart munter, 1/14111M11 begyndte al 
fortælle ord" sine egne eller sine 
Fædres Hellebedriller; hvis der var 
en Skjald blotede, greb hali-kinrgen 
og sang ei;Kvt til Vrertes .Pds. 

Del hejtideligste Øjeblik under 
Festen indret dog, natir Trællene 
og de opvartende Kvinder korn bæ-
rende eier. .FreIrsgallen-, en Gris, 

50.1. var %kel hel, og som blev rm, 
bragt--parrZlortlet foran J-tøjs:eder. 
Sad rejste Høvdingen sig 'ned sit 
Bæger I Floranden og svor ved Fr4:1,8- 
plizn at ['kløve en eller anden Stor-
bedrift eller ogsaa lade sit Liv. El 
saadant Lefle , turde aldrig brydes, 
Det hændte ngsaa, al Gæsterne In-
lagde lignende Letter. 

Derefter blev der alterlait og 
sunget og vokalel Julegaver. Drikke. 

hornene .telnhB, fyldles Pas tlY  

tomles igen, og Stemningen blev 
ellerhaanden meget hej. Udenfor i 
Vinlernatlen brændte Juleblussene, 
som skulde jage Trolde og andre 
onde Væsener paa Flagl 

Da Kristendommen blev indført i 
Norden, forsvandt den hedenske Fest 
naturligvis, men dog kun for al af- 
løses al en kristelig, der 	paa 
samme Aarshd, ja mudre- endog 
pari samme Dag, og dende Fest 
beholdt del 'gamle Navn:Jul.. Man 
Vedblev al flwde, Juleblik!, toral 
'skrærnine MOWV.:1•1i Magter; 'og del 
er sandsynligt, al Oprindelaert til 
vore lillely. er  	Sange  i disse 
biletilna og ikke 1 Sljernen r Nsl 
Clg,.1(4 oven .tudegaver, sulegilder øg 
Julelege stammer Ira Oldtiden, alt 
er en Arv fra vore ^ hedenske For-
fædre. 
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Nu er del allsaa en fuldhyrdel 
Kendsgerning, al Akts. .13orriltolnis 
Granitværk", Hammeren, er solgt til 
den danske Stat. 

I deri Anledning er del.-e,ganske 
IlliereN5L1111 Ill se alle de mange Ile. 
skrivelser af Hammeren og Kom-
mentarer ril Salget; son, i denne Tid 
findes i snart alle Lindets Blade. 
Hovedindtrykket af en stor Del al 
disse Artikler og Billeder er, al det 
ikke er selve Hammeren, men den 
.Knold", livorpaa Hammershus Ru-
iner ligger, der er solgt. Ligeledes 
vendes der aller og atter tilbage til 
den beklagelige Omstændighed, at 
Allinge-Sandvig Kommune i 
sin Tid var saa kortsynet al sælge 
Hammeren til ,Tyskerne" korl 
efter, at den var overdraget til Kom-
mimen af Staten., 

Ja det er i Grunden slet ikkesag 
:tinderligl, al Forbeningen herom har 
fæstet sig saa stærkl i Befolkningen, 
del er jo bleven fortalt og troet 
genrem salt mange Alf, men ikke 
desto mindre er delle kun Sandhed 
med Modifikatien, og do det nu 
synes Ulig at være el belejligt Tids-
punkt al oplyse om de faktiske For-
hold, skal Jeg i det lølgende med-
dele ringle auteilliske Oplysninger 
om delte Salg, Grunden dertil og 
de senere Følger; rnaaske del male-
des kunde lykkes ung, al Oltenllig. 
lieden kan til at serien hele denne Sag 
med Ildl andre øjne end tidligere. 

I umindelige Tider var _Udmarken 
lininmeren• ubestridt 'sleven henyttel 
at Indbyggerne i Sandvig til Græs-
ning for deres Faandlokke, der var 
sat Gærde omkring bele Hammeren, 
som vedligeholdtes paa Beboernes  

egen Bekostning; men da .Ham. 
roeren Fyr• ides,  bygget 1871 og 
der III Fyr-Elablissemenlel skulde 
Inddrages ca. 20 Tdr. tand al Ham-
merens Grund, kønt lbevilsrelten til 
Udmarken paa Tale. Fyringenia 
G risve anerkendte i Skrivelse af 
ttf, 72 denne Rel, og delle foran• 
ledigede, al Byraadel den .1,1, s. A. 
inåendle en Betarokning til Mini-
steriet herom, som den 17. Novhr. 
hl<v suppterel med .n1 mær ingen-
klode gjorde Fordring pari andel 
ellFr mere, end hvad der ikke var 
in'illagel eller hesteml til Fyrewsnels 
Brug-. 

114 1873, den 1•/, og et, meddelte 
1-in•anm 	talentet Samtykke 010ver. 

dragelsen med Undtagelse al Fyr-
etaelfssementets Grund, og „al det 
sa5nverdragel. Avlet al loranstalle 
Udijiykningen og det øvrige For-
nødne 

D#11 m,ra  meddelte Ministeriel, at 
Delingen var fredagen og Byernes 
Andet ene-sat til 7 Skp. I Fdk. 114 
Altittorn prisen'blev.. i Skøde!, 
date 	,, 73, sat Ill.f090" Rdt.' fer 
Stermfielidgifiens Skyld 

dette irenigik det tydeligt, at 
Mini4erier ikke mente, del aftnen. 
ilede tykke Udmark havde særlig. 
stor ITterlli; men ikke desto inindor 
vir man her i Kolumnen' megul 
glade' over den endelige- Ordning. 

For nu at Ina saa meget ud af 
denne Udmark som mulige, og da 
Byens øvrige Udmarker var solgte 
i Parceller til Arvefæste ved alt. 
Auktion i 1862 og 65 med et for 
den Tids Forhold meget gunstigt 
Resultat Inr Kommunen — ogsaa 
Genstand for stærk Kritik rm, 50 
bar eller — besluttede man slurks 
efter (1874) • al udparcellere Ham-
nieren, far de bedre Strækningers 
Vedltsimmende i Størrelse 10-15 
Tdl., og de daarligere i do. par 15 
a 20 Tdl. 
• Nu fremkom der imidlertid et Til-

bud i Juni 1874 Ira fhv. vestindisk 
Konsul Krebs i Sandvig, der Amer 
før havde købt den gamle dervæ-
rende Fyrmeslerbolig af Staten, pan 
Køb af hele Hammeren for en Pris 
af -1000 Rdl., hvilket Byraadel sagde 
Nej til, idet man mente, al Udpar-
cellering og Opbud vilde betale sig 
bedre.- En Menned senere forhøjedes 
Tilbudet til 6000 Rdl., men da On. 
skede Liebhaveren, al hammersoen 
skulde følge med i Købel. Da Sta-
ten ejede denne, vedtog Byraadel, 
al Borgmesteren skulde foretage de 
fornødne Skridt til samroes Erhver-
velse. Herr= svarede Staten Nej! 

14 Dage senere fremkom el nyt 
Ublid gennem Borgmesteren paa 
10,000 Rdl • men el Flertal stemte 
imod, og Minoriteten (3 Medlemmer) 
lod tilføre Protokollen, at de for-
mente, al.Komoinnen knude være 
vel limit ined al gøre en skiden 
Handel. og rande ingen Risiko i at 
sælge Hammeren paa den foreslaa-
ude Maade, hvorved der ingenlunde 
kunde være Tale rim noget Tab, 
men -kun udelukkende Gevinst sar 
Kommunen, nanvijj. i Henseende til  

den KøheSdni m. nr., som til den 
Rørelse af mulige Fabriksanlæg, 
Stenhuggerier eller anden Virksnin• 
ned, der 111.311C være paahviiki, øg 
som atisolni marine være id riara 
tie K0111111011(.11. 

August knebne fornyet Tilbud 
pin 10,000 Rdl, ny Byraadel be-
sluttede da enstemmig at forlange 
In.nno 

Den ft. Serillit kom et nyt Til• 
run ran 14,000  fedt hvis I !anem 
Minde ligge merl i Købe'. 
deren neddelle, al det var 
samme Liebhaver, og denne 
yderlige re villig til al de'' 
tidl., hvis, han I' 
Handelen 

Dette. ten,. el  Bud paa 15, 
Rdt., blev alslaael rig man litani 
,(kke. al sælge under den enaingl 
benende Pris 16,0010 RM., par 
,Pel nærmere fastsatte Viftmar 
Banende Udbetaling• Depøl 
o. s. v, at vedsl,aa i 8 Dage; lige,: 
sum ogaaa, dersom flammer-sø bal. 

ser .overdrag,i Kommunen Ira Sta-
ten, skulde denne følge med, tf 
..;aaledes, at Kate-ren betaler d 
Vederlag særskilt, semi manne 
langes at Staten for denne. 

.1 et Ekstramede den 2. Oktober 
74 meddelte Formanden. at ban 
havde modtagel F n tilmagt til .t 
afslulle en foreløbig Handel 
om Udmarken Hammeren paa de 
forhen vediagnd Betingelser. Samt-
lige Medlemmer med Undtagelse 
af Fiarmanden..da han ø:gram:te-
reilb Køllerne, vedtog Salget. Form. 
underskret heller ikke Slutsedlen 
al fer nævnte Grund, men han er-
klærede som Medicin al Raadef,  ar 
være fuldslxndig enig med de 01". 
rige Medlemmer i dedale. Sag. 

1875 den 2. 41ER foretaa et dell-
nilivli Svar franidenrigs  ministeriel 
gennem Amtet paa Spergsmaalet ruin 
al sælge Hamnieren, der tillader 
Byraadel Salget paa torommeldne 
Vilkaar til Køberen Grosserer J. F. 
Martens, Kebenhavn. 

Skødet blev udstedt den 21 Maj 
1875. 

Pengene sine være at inddrage 
under Kommunens Kaplialforinue. 

For rigtig at kunne bedømme 
vore Fædres Bevæggrunde til at 
sælge Hammeren, maa følgende ta-
ges f Betragtning. Den eneste egetk'" 
lige Indtægt. som Kommunen Id • 
havde halt, var Salget af Udmarlde 
jorderne 111 Arvelæste, derved 
[indvunden en last ærlig Mdl 
og derfor fristede delte til at 
lage en lignende Udstykning ve 
Salg af Lodder paa Hammeren, men 
da det ler den Tids Folk svimlende •1 
høje Tilbud af 16,000 Rifl. fremkom, 
og som Ikke paa langt nær kunde 
være menet ved Udparcellering,  slog 
man selvfølgelig til, og da igen 
særlig,  lardi Man snaks kunde an-
vende dette Beløb som Laa n til 
Allinge Havn, der las i Ruiner 
efter Stormfloden den 13de Norm- 
I 872 

Havnen Var nemlig den Gang 
samflige Beboeres Haab og For- 
b-ristning. Den var bygget og ud- 

Bornholms Laane- & Diskontobank. 
Renten paa Indlaansbeuis er 4% pCt. p. a 
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om Hjelpekasser.IrMes til Efterret-
ning 

Skema til Indbgalaktma om Gen- 
neinsnirsuilbyttet 	 ' Anret 
1913 udlyldies. 

Methlelese ha, motel, al StalSitaS-
ser» Tilskud til ominunerts Kasse 
I HaPhOld til . L 	om Hjælpekasser 
vil bliee anvist I Udbetaling med 
77 Kr, 

Cirkulære fra Andet ang. Om-
s-endog el Maalbeslemmetserne i 
Kommuneirs Sundhedsvedtægt -
Da man ikke I mange Aar hat hall 
umagen gjteldende Sundhedsvedla•gl, 
vedtoges det at nedsætte el Udvalg 
tit at udarbejde cl Udkast ell en ny 
Surnittedsvedtegl. 

Delid valgtes og korn III natieslaa 
rf Gorsdejer P. KM, Elsker Emil 
I-arsen og Formanden. 

Meddelese Ira Amtet ot der i næ. 
ste Regnskabsair vil være at ud-
skrive af Olsker Kommune i Hen-
hold til Landkommunallovens § 50 
2750 Kr. 

Overslaget over Kommunens Ind-
lægter og Udgifter for Regnskabsamet 
1914.1915 underkastedes første Be-
handling 

Forskellige Ansøgninger om Al. 
derdomsunderstertelse, Understrøel-
se til Barn, hvis Mødre er Enker 
samt tem Tilladelse til at antage Pleje-
børn behandledes. 

K. A. M. 

Hvad vi kan vente os. 
g  Tratilonintster liassinmtarginsen 

_Pols udtalt. at Regeringen 
paalankm- SRI vidl muligt at søge 
de nonærende Virksomheder pø 
Hammeren boolorpagrede paa  ril 
saadan Mande, at der sættes en 
Gnægge bande tor Stenhuggeriets 
Omlade og Omlang. Hammerhav-
nen 1111 arra. Statshavn indgas tinder 
Minl'iterier for olfenilige Arbejder, 
og det pastankes al anlægge et 
Spdtfra Havnen til Allinge Havn. 

Pea Spil Igen. 
Assessor Tybjerg fortæller i „Uge-

skaft her Retsvæsen', ni •Proressnr 
Clay Borum Vante-, der gennem 
store Armoncir i en Række danske 
Blade hver at tyde Folks Fremtids-
skæbne, ingen anden er end den 
kendte Humbugmager, .Skægbol. 
sam•Manden-  Ove Nielsen: des ef-
ter Domnieui over ham forlagde 
Virksomheden III Udlandet Asses-
sor Tyberg oplyser, at de, der skri. 
var ril Professor Vange, Isar Med-
delelse om, at de skal indsende 
12-18 Kr„ og hvis de ikke gen 
del, lur de et Brev G111, al de 
egen Interesse hør sende Pengene. 
da der i deres liv tarestaar skærs 
nesvangre Begivenheder, som han 
kan forudsige. 

Allinge Skibstaste, 
indeam-nue, 

Ofr: Skar. .1tiri.‘1■MI' Stykgods 
København. 

1.'„ Skat .Anna' obfkager 
Krmingsbere- 

Udarmede: 
Skoss.Bergreo• Granit 

er ",,, Skøn. .Krisrlan. Granit 
København. 

Nyttige Julegave 
kan De købe 

C.LarstraSkotnjatorretn 
Altinge- 

Stork Udvalg i 

Filtsko, Tofter, Slippers, 
Morgensko, og Gantaseher 

Prima Helsingborg Galosch 
Leverandør fil Vanditlerle 

Det betaler sig 
at købe sine Manufakturvarer 

hos 

Willi. Hansen, Sandvig; 
Uldne atrikkede Made kneb 

UI Meste Pris.. 
Leverandør til Varelotteriet:- 

Prøv 
mine Batterier og Lom 
lamper der er de bedste, 
kan fæas 

H. C. Mortensen 

Murerarbejde. 
At min Broder i Jylland 

en Murer til Iste Januar 1914, 

1)krila;r.,14)5142kkf 
Alivilgoing, helst med Anbefaling, 

bedes indleveret til Undertegnede 
hurtigst in uligt. 

Hans M. Andersen, 
• Storedal pr. Allinge.  

videt  ved Enighed og Sammenhold 
og med stud Beleistang r løbet 
al ca. 20 Aar uden nrenevao. 
dig Støtte tiderne. og da del Viste 
sug, at Byen ved Havnens Hjælp 
slutlig smede Og udvidede sig, vai 
det jo om at gøre, al faa en gen. 
opbygget hurtigst mulig. tylorm-
ficalskomiteen fik man no 

.50,000 Kr., men det forslog kun saa 
lidt i Forhold til det, som skulde 
geres; lelgelig las del nærmest jog 
Bal-andel al rænke pen at anvende 
PC.ngene for Hammeren hertil. Del 
blev de ogsaa. Ministeriet tillod 
over senere delte i Skr. af 9/, 77. 

Her var oaser dygtige Købmænd, 
som forstod at benytte Chancerne 
ved at have en god Havn til Byen: 
de udvidede Byens Opland i haj 

:Grad, idel de f., Eks eller den fransk-
tyske Krig opkøbte Sæd til Udfør-
sel over det halve Bornholm, lige-
som de havde anlagt Stenværker 
rundt om Byerne, hvorfra der ud-
førtes en stor Del tilhuggen Granit, 
hvilket den Gang var en lukrativ 
Forretning. 

Derfor var del ogsaa at Byraadel 
mente, et der ved Salget at Ham-
meren til eventuel Stenveetksdrift, 
kunde tilføres Kommunen og Hav-
nen emaallor indtægt ; man kendte 
ganske Zfsl ikke Kotierens Planer, 

. men formodede dog, at de gik i 
denne Retning. 

Endelig var' her 	den Tid ikke 
Tale om Turister. 

En enlig Fugl som' Drachmann 
boede her og malede tidl I Løbet 
af et Par SoMre — jo ogsna Liberi 
og ganske enkelte andre Malere — 
men 'Turister — ikke een. Derfor 
kunde vore Fordre heller ikke ane, 
at her c 40 Aar efter skulde kom-
me en  Turisistrorn, soul gar Allinge-
Sandvig til et af Danmarks største 
Turistcentre med el Sommerbesag 
af over 15,000 Gæster. Del er jo 
tørst kommen op i delte Aarhun• 
drede ved den nyere Tids. Bestree. 
helsen. Denne vore Fædres Mangel 
paa Fremsyn kan vist tel tilgives 
dein. Kan der mon ikke i del riv-
rige Danmark paavises lignende 
Brist paa Fremsyn 2.— Hvad siger 
man uroaske om os om 40 Arr. 

Grosserer Martens begyndte nu 
al drive Stenværk, hovedsagelig par 
Meje Meder, midt forHammersø, 
og afskibede Stenen over Allinge 
Havn. Nuværende Slenværksejer A. 
R. Wiberg var først Formand og_ 
siden Forpagter i en Aarrække. 
Mallens formentlige oprindelige øje-
med med al købe Hammeren, var 
af bygge en stor Trafikhavn i Horn-
merso med Udløb bude mod Øst 
og Vest, og derved danne en Stabef-
plads for den russiske Østersøhandel 
OM Vinteren, nier de russiske Havne 
vare tilfrosne, saml en sikker Nød-
havn for Skilte paa denne Del 'kf 
Østersøen ; mei-tjene Prrield, der 
var 'beregnet Ilt at koste ca. ri Mill. 
Mark, glippede, eller Sigende dels 
paa Grund af Pengekrisen i Fran-
krig i Halvfjersenre, og hvis Virk-
ninger føllets over hele Nordeuropa, 
og dels vel især,: paa Statens Mod-
slemt inod at sile Ilainmerso til 
Privatmand i saadarn Øjemed. 

I Januar 1876 lorelaa et Andra-
gende fra Hr. Martens om Tilladelse 
til al bygge en Havn i S•enebuglen. 

, Byt-ædet udtalte „at en Havn der-
steds • vilde skade Kommunen og 
unddrage en Del indtægter fra 
Allinge og Sandvig Havne etc. 
Man troede dog, at det vilde være 
unyttigt at sætte sig imod An-
læget, dog vilde man paa det 
kraftigste protestere imod at den 
anvendtes ril anden Trafik end Sten, 
og holde paa den Kommunen ved 

•Havnetaxten hjemlede Ret ril al tage 
, Havnepenge al alle andre paa By-

ens Grund ind- og udførte Varer, 
og vilde i den Henseende henvise 
til Allinge Havns kostbare Anlæg 
og den store Gæld, den har sat 
Byen I • 

Heref kan dog ses, at Byraadets 
menige Medlemmer vare vaagne, og 
der blev ingen Havn den Gang i 
Sænebugten. 

Imidlertid gik det mere og mere 
tilbage for Hr, Martens, der var 
Grosserer I København og Agent for 
hele Skandinavien for Import af 
Chile-Salpeter for sin Svoger Boran 
volt 0111eM10111 Hamborg, der i sin 
Tid var Hoved-lurportør al denne 
Artikel, riten nu forftengst har af-
brander denne III et Aktieselskab, 

Da Svogeren, v. Ohlencicul, for-
mentlig havde en Del Penge tilgode 
mod Pant i Hammeren, overtog 
denne, ved Skøde af 	84,.1-iiiin- 
meren med Bygninger og Inventar 
for ell Købesum af 40,000 Kr. 

Først pie dette Tidspunkt gik 
Hammeran over paa tyska Hænder. 

De næste 5 Aar mind letbi gik 
som forhen nied 1-11.  WItang tonu, 
Forpagter at 11min:remis, hver han 
beskæftigede em ilet >1..rif., broral 
en. 25 vare Drostenastagere. 

1 Fra ',Baronen, der 'ed Omstæn-
dighederne val breve tvungen Ejer 
al Hammeren. og so stadig i Bla-
dene averterede, al den var tilsalgs 
for 70,000 Mark, foreller gentagne 
Gange Tilbud om, at Wrbeng kunde 
kube det hele for en langt ringene 
Sum, og Betingelserne vare yderst 
favorable i enhver Ratseende og 
Handelen lige ved at grin i Orden, 
da der pludselig korn en Mand sted 
en Slæde Nejen, nemlig en Dalin]. 
speklor Marz, der iinderharrnden 
havde undersøgt Orangen og For-
holdene herovre, kom til Hamborg 
og tik Baronen interesseret i, at her 
burde stades et stort Granitværk, 
da der I hele Nordtyskland og Dan-
mark ikke fandtes brugelig Granit, 
og Bornholm Ina sne udmærket 
centrall far en smulen Storindustri. 

Men for al denne skulde kunne 
florere, var det nødvendigt at fæ 
Koncession paa en Havn I Sæne-
bugten. 

liejeslerelssagforer Oelavins Han-
sen, som var den juridiske Konau-
lenl, kunde ikke overvinde Vanske-
lighederne ved al las denne, men 
da selveste Geheimeetalsraad C. F. 
Ti eg t en saa irandte til, og det 
danske Aktieselskab Bornholms' 
Granitværk, Hammeren, blev stif-
tet, blev Modslanden brudt og Kon-
cessionen paa en Havn i Seenehug-
len under Navn af „Hammerhavnen• 
blev given den 1./7  1890. Selskabet 
fik Skøde den ",/,, 91 og Kubesum. 
men traf paa 90,000 Kr. Alle de 
forskellige Manipulationer i Forbgiagy 
dejse med liavneanlægel; "OlTaMh 
Private o. n.,  er ikke Stedet lier al 
komme ind pair 

Den nye Æra blev indledet med 
Masken- og andre Anlæg i stor SILI 
under Baninspecior Mara og en ny 
Direkror HsWeiller, sidenolnut merl 
Hr. Wibcrg, hvilken srdste dogkan 
blev der til 1892, da han op»tv 
Stillingen og begyndte selvstændig 
Stertværksdrift ved Allinge. ; 

pe forsi nu, Ing del Fart med 
Ødelæggelsen af I la ininererts Natur• 
skønheder. 

Hammerhavnen blev overtager af 
Firmaet .Gunnårson. Hoffmann Zr‹ 
Rouland-  i Entreprise og kostede 
ca. 375,000 Kr. De første II) Aar 
var der en stor Arbejdsstyrke igang, 
dels med selve Anlreget og dels ved 
Stenhuggerier; men eller den store 
Strejke i 1902 blev hule Filisteris-
afittejdet nedlagt som iirernalrelt, og 
man gik over ril Drosten- og Skærve-
fabrikation. Hvorledes de senere 
-Aar ere forløbne, kende jo alle her. 
boende. 

Nu er Hammeren aller &alens 
Ejendom, lakket være vor energiske 
Amtmand Vellue; alle lier paa Imam 
holm og udenfor takker ham ming-
rigt og synes glade og tilfredse, 
inert der er et Punkl gra Købe-Pog 
grammet, soul det synes al komme 
til al knibe lidt med, og det er Hen-
synet til Fredning al Naturskønne. 
denne. Skal den danske Stal eller 
de eventuelle Forpagtere, Private 
eller Kommunen, tru fortsætte, hvor 
Plus, „Bornholms Granitværk" slap, 
og om mulig i en endnu højere 
Grad. Hvad siger man saa? Vil 
vore Efterkommere saa ikke med 
langt større Ret kunne beskylde os 
for Mangel paa Fremsyn, end 
man nu uden egentlig Grund 
beskylder vore Fædre for. 

Men til don Tid bliver vi =aske 
undskyldte med — ,al Hammeren 
allerede da var saa forhugget", at 
det aldeles ikke havde nogen Be-
tydning om man fortsatte I det givne 
Spor, — eller °issen infure som 
formildende Omstændighed, et del 
er .Dansk Arbejde•, ril@l/ ser her, 
— og saa vil mangt og meget jo 
kunne liigives. 	-_I, 	.;. ,, T.„'..,:, , 

)
ØV 

 , - 	g•• .  Emil &fm. 
,, •.'' 	- . ,  

<9Isfrer Sogneraad. 
Mødet den 12. December. Saml. 

lige Medlemmer vare mødre. 
Bornholms Anitioads Forhandlin-

ger for Mødet den fine September 
omdeltes til Medlemmerne. 	e 

Freinlageles Indenalgsminisleriels 
Cirkatoere af .22. November d, A,. 
hvor Opmærksomheden henledes 
paa den af Expeditionssekrelter Aage 
Schlichtkrull udgivne Tekstudgave 
al Lov Nr. 101 at 29. April 1913 
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K. F. U. M. 
par 

Missionsmarken. 

De VI silen lalle i vort Fædreland 
eg den øvrige civiliserede Verden. 
som ikke kender K. F. U. M.11(ri. 

-iltelig Forening lur unge Mænd), 
den Bevægelse., soni i tottet ni 70 
Aar fra en lille uanselig liegyndel-
se al 12 unge Mænd, samlede fin-
ale Gang paa et Lofiskainmer ovre 
1 Verdensbyeit London, au tæller 
8,500 Foreninger 'ned el samlet 
Medlemsantal ni c. i Ivfilfdri -
en Bekzegelse, stim 'ikke alene i 

civiliserede Verden gane sin 
Sejrsgang,. hien strækker sine Arme 
ild eller Japans, Kams og Afrikas 
Millinavr tur .11 bringe dem clet,( 1le 
Budskab out Frelsen og FreelerrIl 
.3esifs Kristus. 

Da Japan og Rusland log del bl& 
dige' Basketag derovre par Manschn-
riels Slagmarker, da fulgte K, F. U 
hL den japanske Arme i Forstaael, 
se med det japanske KrigSalitliSleri• 
nin — som Repræsentant for ril 
kristeligl Arbejde i Japan. 

Og bueal glædede sig ikke over al 
Irøre urs del opofrende Arbejde, som 
K. F. U. M udfoldede blandt de 
750 Tusinde Soldater nidl I Manch ti-
riels barske Vinler. Et af de mes1 
51.0r5111.1(Ole Arbejder i ril Slags, 
som ringen Sinde er adlød i noget 
Lama 

Her fandt den japanske Soldal 
el Hjem langt borte Ina Barndoms-
hjemmet. titMijenr, soul vel ikke 
heil erstattede ham Savnet af hans 
eget, men dag modle lioni med el 
Hjems KrerlIghed tig Forslaaelse. 
Her fandt ban sit Hjemlands Aviser, 
luer skrev han sine Breve og Brev-
kort, og Millioner af Breve og Brev-
kort blev sendte al Sled nied Bud 
til alle de sinaa og store Hjem i 
Japan om dan Tjeriesle, en kristen 
Forening viste deres Sønner, Tusin-
der af alvorsfulde Soldater hørte 
Evangeliet forkyndt. Millioner al 
Sinaaskrifter, speedle ud over Hæren, 
fortalte om Jesus. Paa Hospitaler-
ne og paa Slagmarkerne mødte de 
Frelserens udistrrkle Flaand igennem 
K. F. U M- Tniinder af japanske 
Hjem priser den Dag I Dag K• F. 
U. Sas Kærlighedsgerning paa Man-
churiets Slagmarker. bilet Under 
at selvesle Japans Kejser som sin 
personlige Tak smidig K. F. U. M. 
en Gave par- 18,000 Kr. 

Blandt Klires, og Indieria.  gule og 
brune Millioner moder man K. F. 
U. M'er, I :Levingslones • Fodspor 
trænger de Ind i Afrika med Evan-
geliet til Landets sorte Børn; ofte 
tynder Dilden slemt ud i Heltenes 
Rmkker, inen nyt Mandskab fylder 
Hullems, 1bi der er langt tilbage 
inden K.  fs U. M's Motto:,.At de 
alle maa være eet•, :mas; irren nags, 
del skal det; 1111, ,vor Tro er den 
Sejr, som lutr overvundet Verdens. 

Og vi herhjemme i Dalugatk — 
ngsaa vier med, ogsaa lierlra drager 
unge ad med Evangeliet om lians 
der bar Verdens Synd — Jesus. 

A. Nielsen. 
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Ugens Humør. 
Paa Frestekontoret. 

En ryk, solid Slagter træder ind panel 
il vore Ftestekninmer obt bliver straks 
"pressenrerat rar en ,bugpige", deri at 
sin Yppighed og irdseyret med Struitilier 
og Direerria'eamar alligevel !Malle b» 
mere ene noden al de andre tjenende 
Sander 

De bliver straks enige øm Lammet, 
55 Cr mdl, og Iri hver Onsdag. Medes 
en Stendag. Ja, ogsaa Julelove, manna, 
vis: int det var hun sant III 	Merl saa 
manne hun nu krom fillade sig a1 gere 
ham nogle Sporgsnmar, 

gig ski vel, ikke lorte Stuv al,  

W i ret Detzxri.  

vel ikke vad:,ke up,  
»Nej, der besørger mm Kurre figs.... 
„lamen je' ska' vel ikke skure Gulve 

eller pudse Messingtojel?" 
,,Nej. Kære, dot gør min Kone 
,Ja, van vil le bare oplyse om, at blad 

koger je" ikke.• 
„Nej, der behøves heller ikke. Der 

gar min Køtic orms' 
„Gotik. saa lår lig Pladsen'. 
,.Der er all sammen godt nok, sagde 

Slagteren, men nu vil jeg gerne gige 
Dem el Spingsmaal Spiller de Piano?" 

.N  :J IS'ara kan jeg des■ arre ikke bruge 
'Dem: tor jeg maa inair en Pige, skal jeg 
sige Dem, min kan spille lidt for min 
Kone, mens hun arbejder i Huset!" 

s  Godt pareret. 
Han: For Fremtiden er an kun Lult 

for mig, ai du vaed deg 
Hun, cif del s.inu, ar 4n 'dbc kan leve 

uden mig' 

Første Amerikaner: Jeg er netop kom-
men rm mine Gruber i Florida. Der var 
saa varmt, at Terr110111eIrel sind paa 115 
Grader Fahrenheit. 

Anden Amerikaner: Aab., del eringen 
Ting mod lieden i Arrow.. 	sivlSte 
Uger har vi maattcl fodre Hønsene med 
B, tor at de ikke skolde lassoe haarasog 
le Æg. 

Hurtig •Ilygge. 
Fruen: Daa, Gerhard'. luardan synes 

du sne om den ny Stuepige? 
„Udmærke' I" 
,Ja. jeg terstear del, jeg har sag( hen-

de op lit den tørster 
' 

De som Abonnent paa Tegn Dem som 
	Ugeblad 

for Januar Kvartal; .ølel er kun 50 
øre, og De bleltageg da Deres til, 
al Blader kan blive arra klliotdsrigt, 
interessnut og underholdende som 
muligt Kan bestille; paa alle Post-
huse og BrevsamlIngssleder samt 
hos Binders Forretningsfører: Spare. 
kassen.. Ridder. 

Gudstjenester. 
Gird,rj. med Liturgi Juleaften Kl. 5 

I Allinge Kirke. 
1. Juledag 'J Ols Kirke Kl. 9y,, 

Skrifters"' r1/4-I• 9. 
2. Juledag." ,,Allinge  Kirke Kl. 91/2- 

Skrifteinaal KI, 9. 
Ols Kirke K1, 2. 

Paslur Hørup. 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

Mejeriet 

Kajbjerggaard 
ønsker Tilbud paa Mejeriaffald loi 1 
Regnskablaaret 1914. 

Eventuelle Tilbud bedes indgivet 
1 inden 13,1e Januar 1914. 

Bestyrelsen. 

ei■mone■■esem1■11 

2tlen Juledag KI 8 og 9. 

Dyrskuet I Kebeeltans. 

Dommemne Søn 
eller „Den dømtes Hævn' 

Spændemde Drama. 

To Søstre. 
En Historie om Kierlighe 

Billeder fra Liren I den kobenha 
Teaterverden 

Axel Breidahls Tvjlliaga' 
Da Onkel skulde tages ved N 

Af en gammel KebenhaVil 
Liv og Levned. 

Trio, Malik. t:= Trio Mulik. 
Sondag &11 28. ingen Poreslillirly  

Allinge Savværk 
all ril Faser 

Skæring, Kløvning, Svejfning, HOV-
Elinrg..,PløjningT,. p  Kwahallinna, Skæring el ' d. og   

Låger . g,eral 0e mrlater og Lister samt T   

Allaldsbreende sælges billigt_ 
Chr. Lind. 

Nordre Malle Allinge. 
bringes i velvillig Erindring 
mad all 111 Faget henhørende  
Foderkager knuses og Sled vals 
til Hestefoder. 

Ærbødigst 
Chr. 

bringes I velvillig Erindring. 	-- 

S. Bang 



J. P. Mollers Efterfl. 
ved Allinge Apotek, 

Opkøb af 

Huder og Skind 
til 'Dagens hajeste Piber .  

Til julen unbefoles 

Blomstrende og grimme Planter. 
Blomsterkur..e. Jardinierer. 

alskaame Blomster i  stort Udvalg 
Ira ~ken 1 Gartnenet og fra Ud-
salget i Allinge hos Hr. Hubmand 
1. B. Larsen 

M. Kr. Kofod. 

Extra fine røgede 

Lammelaar 
anbefaler 

Allinge Kolonial &- Produldforrelning. 
Fotograf Alfred Rjøller, 

ALLINGE 
Publikum bedes bemærke, al 

gnidel paa de korte Dage er Tiden 
mellem 9-3 bedst for Fotografering 

P.A.Juuls Smedeforretning 
ALLINGE -- 

anbefales ity- eg Luidheere. 
VognboanInger pen tager. 
Ft brugt KOMFUR billigl til Salg. 

Hølers Hotel 
anbefaler sin 

Restauration dc Theaterhafd. 

Som bekendt: godt Madsted. 

Lokaler fer Selskaber og Meder.  

lidt brugte ',na-
tlamper 5004s, 
i Lyreforrn saml 

2 Stk. 700 Lys i Beelorei, fine saa 
godt %OM nye, sætges.lims 

M. C. FUNCI-1, Allinge. 
• 

ønsker De til Jul 
Deres BILLEDER smukt mis,  solidt 
indrammet, No De bese mit store 
Lager al nye og moderne Ramme-
lister t alk Dessins' 

Moderate Priser 
Telefon 4. 	Andr. 

De hedte og billigste 

Lommelamper 
Inas hos 

H. C. Filateli. 

Allinge Brugsforening 
ønsker Tilbud paa Varekørsel. Saa-
danne bedes Ined Pris pr. lers fra 
Havn og Slalion indgivet til under-
tegnede Formand inden I. Januar 
1914. 

H. P. Kofod. 

Joh. Hansens Malerforretn, 
— anbefales - 

Nørregade, Allinge. Telefon 20. 

Glasskilte 
med !lad Guldskrift og Brillabibngstaver 

mener billigt 

TIL JULEN: 
aubelales mange Nyheder i 

Messing og Kobbervarer. 
Bord- Ec Hængelamper 

Skærme. 

Galanteri i stort Udvalg 

Husholdningsartikler 
og GamartIkler. 

Mine billige hanorne ag fise 

apparater anbeiales. 

Eneforhandling al originale Aller 
Urineret, Ovne og litasappa-
rater. 

M C. PUNCH, Allinge. 

En lille Kakelovn 
med Kogerum er billigt 10 Salg. 

Bogtrykkeriet anviser. 

.3 Stk 

Forlang altid 

OttoMbstedis 
OMA 

Plante Margarine 

at De bor fotografere, ni .1 is  
af Julenaelherien og de [lunke D 
stunder til. Henvend deur d 
snarest I Atelieret ved Havnen. 
Telefolf 4, 	lindr, Ipsen. 

Jul. Mortensens 
Mobelsnedkeri i Allinge 

er altid forsynet med alle SI 
Møbler. Saavel enkelte soul h 

Møblementer leveres billigt 

Fodtøj gratis 
faar De intet Sted, Inert i 

C. Luseas Skitsjaforrataiag, illin 
kan De kube Fodtøj hl  rimelig 
Priser. Derfor bør De i egen lo 
Leresse se det store Udvalg og h 
Priserne, for De køber noget and 
Sled. 

Boxcalf lierreeterle 
i amerikansk Form Ira 10 Kr. 

Danseetweler 
med lakinvser, fra 8 Kr. 

Et stort Parti Fodtøj 
i ældre Faconer, sælges til cirka 

Prts. 

Dette bør bemærkes! , 
Vil De have nyttige Julegaver, bor ,De henvende Dem i 

Chr.Wesths Herreekviperingsforretning, Allinge, 
der findes mange nyttige Ting i stort Udvalg.  

G. P. Petersens Skotøjsforretni g 
• bringes i velvillig Erindring. 	 a 

Altid nye og de allerbedste Varer til billigste:Pkiser 

	

aaaaa Baner udfore. moll«B. 	. 

Klidmelassefoder 
fra ile (Iranske ‹ ,̀;(ikkerfubriker 

Prima frisklavet i Sække, ventes bjeni i disse Dage. Prisen bliver 
Kr. 75 øre pr. 50 kg. Netto. 	Delte nriberales som et ganske fortrin- 

ligt Foderstof til Heste, ICoe,, Kalee isg iur jse, 

Nordlandets Bandeishus. 

Et godt Vækkeur 
er en god og nyttig Julegave - Priser fra 3 Kr. hbs 

A. M. Lindberg. s. Sørensens Efterf. 

I Thora Petersens Modeforretning 
udsælges i denne Uge en Del pyntede Hatte til Voksne og 13nm hil 
Priser fra 1,75-4,50. — Til Julen Ion:findes en Del hjemmelavede fikse 
Smenting. 	 Se ,Vindnet. 

Engelske Gaskokes er de bedste! 
Pris ISO Ore pr. Hektoliter, frit tilkørt 

Nordlandets Handelshus. 

Anton Sonnes Maskinsnedkeri 
Narregade — Allinge 

anbefaler sig med Hsvining, Plejning, Skæring, Fræsning m.m. - Stort 
Lager air Døre, Linier, indfatninger, Fodpaneler eg Fniset-
breder. Vindear leveres eller Bestilling. Ali Bygningsarbejde tidl. 

Bedste Sort store schlesiske '  

OVNKUL 
!tudete Sort Mere aellleminhe Naddekal. 

Ladning ventes ide første Dage. Prisen bliver 190 Øre pr. Hektoliter 
saa længe der losses. Vær saa god al Fx-Mille. 

Nor.dla'ndets Handelshus. 

Julecigarerne 
køber De fordelagtigst og tidligst tros I. B. Larsen, Allinge! 

Der forefindes et meget storl og righoldigt t idvalg I tørre og vel-
lagrede Cigarer i alle kurante og gangbare Mærker i hele, halve og 
kvart Kasser til allerbilligste Priser. 	- 

Spechilitet for Tiden: I Kasse Cigarer .STANDARD• b Kr. 

Et stort Udvalg i rikse Jureptilminger 
med 25 Stk. Cigarer til 135-140-150-165- -185 - 200 øre. 

I fikse Æsker med 10 Stk. til 55 og 70 øre. 
Smaa Cigarer i Æsker til 25-30-35-50-100 øre. 

Et righoldigt Udvalg al Cigaretter, grov- og finskaarne Røgto- 
bakker. Shagtobakker og.Shergpiber. 

ALLINGE, I. B. Larsen, ved Havnen. 

testi[ Deres Tryksager i stiluge Bogtrykkerir 
M. P. Hansens Skotøjsforretning, Sandvig, 

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

Ønsker De et billigt, men :godt Glas Rødvin 
til Julegaasen, anbefa-9 	rr 	 stiis leg sælger til I 
ler jeg Dem at tabe In kJ- 	 «Flasken, 6Flasker 
a 95 ørt, og er en aldeles fortrinlig Rodvid, fif Prisen, Jeg forer und• 
videre prima vellagrede RødvIne til 115–.135 irk0 øre Flasken. 

Samtidig anbefaler jeg  mit store Lager af ParIvin 150-200. 
Sherry, Madeira, RinnkvIn, Bonet,lam, Snarerne, Samoa, 

Khrkenln, Booltatyle, »bims**, K Iraebtery Is og Gammelvin 
kun i prima og vellagrede Varer ill billigste Priser. 

i prima Mærker lit 100,120, ISO, 175, 200, 2251. 
Alle gangbare Mærker WhImhy 2 Kr. Jantirlen,' HartInIque og 
NY. Crulx. Bom Øl forskeibge Priser. 

,„ ranhorn »OB. Mele »OM. Corovve. elherry 1,thrdidnl, sherry 
Brandy. elsertreuve, Chr.11V.N1.11,0e..Egte Ceelvlanavmd rey.vb 
Ægte Cedermnda Celorte AngonInre Hitter. Mvvredephoe. 

ved Ilarnen, I. B. Larsen. Telefon IC. 

Et Parti Ost 
1,1 inttie,. 

Allinge Kolonial- # Produktkrnitull9 

Alle hør bage 
og stege i Dees eg 

Ga-so 
[.» hed=te (line til  4. 

Priser fans hos 

H. C. Mortensen. 
De turede landboeres Op. 

meerksornhed hanloden til 

Hotel CENTRAL, 
Allinge, hvor men altid serverer 
finere Smørrebrød til moderate 
Priser, 

R. ANDERSEN, ny Va3r1. 

RATIti Eneste exislerende 
' 	Middel Id. rationel 

Udryddelse af 
Stats-• 	Rotter og Mus. 

anerkendl 1,4 ,111..11er •Blnige: 
Nordland. Handelskus. 

Til Julen anbefales, 

Spiseohokolede, Kogechokolade 
Konfekt. Sukkerfigurer, hjemme 
lavet Merzipankonlekt a 120 Øre pr. 
ti, kg, smut hjemmebo tit Morris« 
og alle tilags Kager. Sløre )(eger 
leveres pas Bestilling. 

NB. Prim,  mine lækre Maralpen. 
kager Fri r() Wire Ill bolere Primer. 

M. 3. Henriksens Bageri, 
Talefon Allinge 37. 	• 

Dyr & Fugle 
udstoppes helligt.  

Henrik Kjpller, 
stisluse pr. Godtlitialt. 

Indleveringssted 	Fologr af Kjeller, 
Allinge. 

EN myllig Julegave 
er altid velkommen. 

Vi har et sket Udvalg af saadanne 
Ting, som netop egner sig til en 
sandart etaet, — hvoraf vi speciell 
fremhæver: 

solidt og godt Værldni, 
Kulkasser, 

Vridemaskiner, 
og Tøjl:piler. 

Porcelænskapper fra 30 øre Parret. 

Kaffestel, 
Thestel, 

Chokoladestel, 
Sukkerstel, 

Spisestel til 6 og 12 Personer 

Urtepotteskjulere og 
Nipsgenstande. 

Allinge Kolonial og Produktforretning, 
En Del større og mindre 

Malerier 
og dekorerede Vaser ris. rn., pas. 
sende til Julegaver, er fra Søndag 
den 14. udstillet mine Vinduer. 

L. Christensen. Sandvig. 

Allilw 
Sadelmager-ForrtIli 

.45 11:1,11x:73712 rdetlei.i:,°,17 $ 
M0 'stoffer i stort Udval 

Pelsreeler i mange Sheretaer, 
En Del Dame- og Barnerasp 

sælges i denne Tid til hal, Priikii 

Stuet Udsalg I Rullegardiner. 

T''l '' B L Hansen. .= 

Allinge Afholdshotel 
anbefales ny..,ri landboere. 
Pensioneurar medtages  

til billigste Priser .  

V. Nielaealj, 

Slim Udvalg af alle Slags 

Ematjevarer 
al bedsle Kvalt 

Kobber- og Mossin 
i Lamper, Visere, Lysolens 

anbefales som Julegaver. 

Svipro Stegepttlider, 
af eget Fabrikat, anbefales til 
Ovne. 

"Irak! ,reders 

Tapeter 
tirlsælges i isnat Ttii til langt 

under Prisen. 

Willi- Hansen. Sand 

juletrzsfest. 
fusker  liu.smandsforen1 

og Afholdsforening afholdes 
Fællesskab Jaleirre.sfell Tir sd 
d. 30. ds. Kl. 7Aften i  Olsker 
samlingshus. 

Pastor Hoy r up talm. 

Allinge Brygg 
modtager gerne Bestillinger p 
øl i Ankere saavel som tiks 
fril Flaskeol Ira Hafnia Bryg 
rier. — Tomme Ankere b 
returneret hurtigst muligt. 

G. SALMO 

Glem ikke! 

Det allerbedste Kageflormel 

De attenbedste store Rosiner 
Allerbedste sitre Svedskeblommer 

Den allerbedste Jule-Klipfisk 

Den allerbedste ægte Japan-Ris 

Nordlandets Handelshus 



Ugens Humør. 

Kunden,: Mggpr 	c Iltt agsaa kikk,Itle• 
al denne 'wirer 	te antik? 

Deri hardlik C •  ntert,. siger De fa, 
det kan itg  Faso 	4Ie ntere for Da 
jeg kobl/den. rar den 	medtaget al 
Tidens Tin 	kg  via 	salte ny Ryg. 
Seede vg 4 	n pal 	I 

• 
I Skolen 	ren  (til en Elev. der 

sjuset i Rekt simlen)" Nao. saatedes t 
Da gør Rugbi til  din. Gud! tig du læn-
ker ikke paa, at du pnaders Mande ikke 
14,1 tnger Skade pas din udndelige 
men at du, hvad der endnu  dr  værre, 
kommer id 41 sidde over en Tintet 

Femg I etes in Boel I tb ed. 
- livad siger [Ve, Petra, bar De en 

Broder? Dere!' Moder har jo lurvalm mig. 
at De sar eneste Barn? 

y fa ser D4 Frue han er  bare saad's 
en Familielignimellighedl 

en Krukket beredt! 
lille. 	N 1)renit I vilde gerne kede run 
Provisoren Vi har desværre ikke no- 

, 

gel i Øjeblik eg men vi slagter i næste
• 	• 

p.,2 Bar.,b4rebten. 
- Har de nogensinde Kuberet en Abe- 

kat, spurgte en Fyr, dur gerne-vilde gas
fur al  rire 	. 
- Nej svarede Babered, tel har jeg 

Ikke, men værs'god, titg 	sea skal 
jeg forsaget 

, 	Å 
QE-PPT 

for Allingq.-Siiihdvigyog .omegn af 

• øl ogISOdavand 
Ira Ne.vo Bryggeri lindeaSremlidig 
hos Hr. Chr. P. Pam,1/4Allinge, 
hvilket d'lltr. 	 des be- 
nytte sig af -til alt fripiyti 	deres 
Lager lad tif.duleii niedSexilltryg-
gen.! udmærkede Produkter 

DA leg tier udlejet nili, tank 
til Brdigeforifttingek ej min 

'Eorrelning med brug] Tøj 
flyttet til Høvllens Ejendom °fhv. 
Barber 'Webers Lejlighed) og vil 
den stoSse blivelorsyndi med brugt 
rierr1. Dame- & Børnetøj. 

Møbelforretningen 
fortsættes som forben i min Møbel-
butik. Nylig hjemkommen fra Kø-
benhavn er jeg nu godt forsynet 
med en stor Del gode MØBLER, 
hvoraf særlig fremhæves Bogskabe, 
Chaiselonger, Kanapeer med tilhø-
rende Stole, Pillespejle nied Skabe 
nr  ol. 

Janus Jacobsen, 

Gæs, Kalkuner, unge litauer, 
Høns og Duer købes 

altid til Dagens luneste Priser. -
Store unge Ænder betales med 82 
Øre pr. Pd. lev. Sandvig Ten. 8. 

Lauritz Madsen. 
Salme-Sted c! en .Kavalervogn 

med 2 Sider 	en lille Enepren- 
' d erflede rvog III•So I gs. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Bare =erebos-1ton n e. 
Fra Hammershus 7. 10, 3,, 7., 

Allinge 	711 11•1:1 401 806 
Tein 	7,,, 100, 4,, 8,5  
Helligdommen 7. 10,0  4, 85, 
Klemensker 	4, 111, 1„ 8. 
Nyker 	8,, 11,0  500 gen 

Til Rønne 	5. 1111 5:7 %e 
Rem ee-lboornernbu. 

Fra Rønne 	7,0  10, 3. 8,5  
Nytter 	7. 1055  3,0  855  
Klemensker 	75, 1115  4. 85; 
Helligdommen -.8. 11,5  4. 
Tein 	 1150 14 ,'Ire 
Allinge 	8,5  12. 5. 9. 

Til Hammershus 8. 12. 50, 9,5  

Søn- ag Helligdage. 
alarminput-Ren nas 

Fra Hammershus 8" II" 5" 8" 
Allinge 	8" II" 50 8" 
Tein 	 110 511  8" 
Helligdommen 913 11. R" 9" 
Klemensker 	0" 11. 5,4,9" 
Nyker 	ige 12es 50 gr. 

Til Rønne 	10" 1211 834109 

Hen n e -ti ananervihns 	• 
Fra Rønne 	7.10" P° 8" 

Nyker 	7" 10" 1" 84 
Klemensker 	70 11 " 1,4,  061  
Helligdommen 8" II" 2" 
Tein 	8. 1150 2" 9" 
Allinge 	8. 120 

Til Hammershus 80 int  210 9" 
Endvidere standser Toget red lion, 

ledet, Splitsgeard, Mteh ng  Itlyknhbe, 
lursaasidt der er Trafik derfra eller dertil. 

Nye Sendinger. Gode Ting 

Smaa Priser! 
tiiklindenskeri 
:lagnet. 4-:nkr. 
Seddelhbger 
Tegorbozer. 
Pore Mt e•nta ler 

rotogrrifinlImita 
ProagektnIbuni 
Hammel. 5 
Spejle 

linratenilior r 
ndharnanultiner 

Sit ri ve1oJ 
fyldepenne 
131ælonsogere 
P.plrlaulso  
Lomiseeklolvæ 

, lin her k vise 
Irre 

WilBkerler 

t ii Damer: 	å
Kule e g hvide 

rir Idningslorklueder 
I I i nye Il  Fae■ ttler 
II • 	- Prt 	fra 1  Kr. 

Kulørte hg hvide • 
Pyineykltder 

I. 	fra 50 Øre 
Flogsbrlier fra SO Øre. 

Handsker 1  Stof og Skind 

Uldvanter jeg 35 øre. 
Skindkrave" & Muffer 

. '', • i moderne Faconer, 
Skørter al Klæde og Moire 

, . 	fra 2,29. 
Natkjoler. Underliv, 

Chemiser. Benklæder, 
Blondekrager. Lommetorklaider 
Kaffeduge.1Spiseduge. 

Et Fjern Kaffeduge med ku-
, fart Bort, ilastelees Id Indkøbs. 
Pris- 

,Billige Priser.  

Til Herrer: 
MenseheislUorter, 	4 

saavel hvide som kulI  er 
Masse nye Morpire I 3.25 

1-trauer. Flipper. Manadwiler. 
I  Slips har vi altid Ilt nyest, 

Rraveskaanere fra So Øre. 
Sokker fra 25 Øre Parret 
Skindvaste, Uldveste, 

Sweaters, Handsker, 

Rejseplaids fro 5 Kr.  

Paraplyer. Spaserestokke. 
Seler, Sokkeholdere. 

Silketørklæder. 
lommetorklteder, 

Mansdieiknapper. Slipsnaak. 

Hatte. Huer, Kasketter. 

Ingen Købetvang. 

Nttige Julegaver!  
4 

Nordlandets Handeishus. 

Morsø Regulerings-Komfurer. 

,1r .80; 

ri-  29 ,7-fr. 

som fyres og reguleres ligescirit Magasinovne: Støbt af fineste 
Jaørn med støbt Slegeovn,.stor Vandgryde, Kageplade, Brade-
pande, I Endeplade og med store Kogehuller. 

Nordlandets Handelshus. 

, „ALBA 
r4,b7~2,1"-r-hcreeCa.rie 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
IGVE4te 

rorsø inderne Xogeovite 
Pris 58 Kr. netto. 

Højde 72". - Meget smukt Udført 

,Firkantede med Magasinfyr, store Koge-
hUll5r(Stor Varmeevne. - \-"irriten gear ved, 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus.! 

: 	: `4■1a, 	Ltf. 	Xef,  -  3ktf- 
ar-C 	ar- am 	14" 

Et godt Vækkeur 
er els god og nyttig Julegave - Priser fra 3 Kr. h 

A. M. Lindberg. s. Sørensens Efte 

Bornholms . Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKLI..t)VNE og  KOMFUREit  havessallid 

paa Lager til Fabrikeit *ser. Endvidere anbefaler 	vori 

Lager af Stald- og TagAncluer saml pumper. C 	t& 

Tagpap. 
Allinge Kolonial- og Produktforroing. 

Allinge Cigar- Et ConfektureforreØng 
anbefaler det største Udvalg i Cigarer, Cigaretter & Tobakker ,i Riden. 
og udenlandske Mærker. Piber og løse Plbedele. Brevkort, Prospekt-
kort og Rammer. Ternootta & Maijollke Lesdervarer, Galanteri mg  
Legetøj samt største Udvalg i Konfekture.* Alle Slags Konfekt og 
Chokolader. 	 el/r. jørjeasen. 

Festsange. Bryllupssange og Sørgesalmer 

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

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring 

Altid n og de allerbedste Varer til billigste Priser. 
	Haner udrører, »Ilde. 

Se vor Udstilling af Smykker og Pletvarer 

Nordlandets HrsClelshus. 
■ ••■■•■go■ 	 =  - 

I Løbet at December Maangd udsælger 

H. P. Mortensen's Skotøjsforretning 
i ALLINGE 100 Par diverse Skotøj  i  ældre Fricover ritegsl 

Endvidere er Forretningen altid forsynet med nyeste amerikanske 
Faconer i Herrestøvler fra 11.50, Da 	løvler 10,00,..-Pige- og Drenge- 
støvler og Sko meget billigt. - Repa....giter expederes hurtigst. 

Chr. Westh 	& IlerresigEleri 
Største Udvalg i færdigside Herreklæder, Halte, Huer & Haskeltar. 
Som Fagmand kan jeg garantere Dem Slottets Kvalitet og Holdbarhed. 

Kraver, Flipper, Mansaludter, Slips. Humbugs ak. 
Alle Nyheder tør Vittiersæsonen er nu hjemkommen. - Se Vinduerne. 

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

Chr. Westh, .7111inje. 

Skal De købe Dem en Flaske 

extrafin Cognac eller Rom? 
og en Kasse ekstra gode CIGARER, gaa da til os. Vi har 
stort Udvalg og smaa Priser. 

JCalonial el 1-)roduktforretnirkg. 

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

Jfilin&$e J1',.o niol- e ,ProduktforretirirLg. 

R 
.- til at smage 	• 	.‘ 

IV 	Jule-øl fra Nexo Bryggeri. 
* 	Brygges kun i December Maaned. . 	2 

Benyt.  Lejligheden 


