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To lindrede ilalviredsillslyve 
Kroner i Præmier, 

der ved Lodtrækning vil blive for-
delt blandt alle vore Læsere, der 
nu inden Jul tegner sig som 
Abonnenter paa „Nordbornholms 
Ugeblad' for det nye Aar. 

Præmierne vil, som onistaaende 
Annonce udviser, blive fordelt saa-
ledes: 

I Præmie pan 50 Kr- 	50 Kr., 
3 — 	„ 20 Kr. ----- 60- 
4 	

• 

10 Kr. --- • 40 — 
20 — 	

• 

5 Kr. = 100 — 

talt 28 Præmier til et Beløb at 250 -Kr. 

— Abonnementsprisen bliver den 
samme som hidtil, men inaa betales 
forud for to Kvartaler nied 1 Krone 
for Iste Halvaar 1915. 

Enhver Abonnent faar sit Navir 

og Nummer indført i Abonnements-
protokollen, og af disse Numre bli-
ver de ovenfor nævnte Præmier ud-
trukne i Overværelse af et Kontrol-
Udvalg. 

For Præmierne udsteder Bladets 
Forretningsfører Anvisninger paa 5 
Kr. Stykket, for hvilke de Vindende 
han købe de Varer, de ønsker sig, 
hos de Handlende og Næringsdri-
vende i Allinge-Sandvig, som aver-
terer heri Bladet. Vinderen af • de 
50 Kroner faar saaledes udbetalt 10 
Anvisninger a •.5 Kr.. og behøver 
ikke at købe for hele Beløbet i en 
Forretning. 

De vindendes Navne og Størrelsen 
af den dem tilfaldne Gevinst vil 
etter den stedfundne .Lodtrækning 
blive bekendtgjort heri Bladet, hvor-
efter Præmietagerne ,kan afhente 
deres Anvisninger hos Bladets For-
retningsfører, Sparekasseb. Ridder. % 

Agib>2.r for vort Blad! 

Enhver af Bladets Læsere, der in-
den Jul har samlet 10 Abonnenter 
paa ,Nordbornholms Ugeblad". bli-
ver selv Fri-Abonnent med saunne 
RetjiliAndel i Præmieuddelingen. 

Folkehogsamlingeos oyKalillog 
—0 — 

Bogsamlingen er i de ,sidste Aar 
vokset saa stærkt, at et nyt KSIaldg 
var 110(1VP11,11%.. I. 	• 	• 	 . 

er 't 1.„Ilet af Somme-
ren blevet udarbejdet med Bistand 
af Statens_Bogsantlingskowi le, 

I Kataloget benilles den af/Bog-
samlingskomiteen anbefalede Klasse-
delings- og Numereringsnietode. 

Da Bogsamlingen her, sart vidt 
vides, er den første paa Bornholm, 
der benytter det nye System, skal 
Irer kort omtales, hvad det gaar ud 
paa. 

Bogsamlingens Oplysttingslitera-
tur er delt i 10 Hovedklasser 

Skrifter af alm. og b'andet Indhold, 
Filosofi, Reli mit, S—a i tindsk und-
skab, Geografi og Rejsebeskrivelser, 
Naturkundskab, Praktiske Fag,Kunst, 
Literalur og Sprog, Historie. 

Hver Hovedklasse er aller delt el-
ler kan delesi 10 Underklasser. 

Hver Bog i Oplysningsliteraturen 
er forsynet med et Klasse ni æ r k e. 
Til Klassemærker benyttes Tallene 
00-99. Bøger om bornholmske 
Forhold har saaledes Klassemærket 
08, Polarrejser 49, Levnedsbeskri-
velser 99. 

Indenfor hver Klasse er Bøgerne 
ordnede alfabetisk efter Forfatterne. 
HVer Bog er forsynet med et F o r-
f a t t e r ni ær k e, der bestaar af de 
to første Bogstaver i  -Forfatterens 
Efternavn efterfulgt at et Tal. 

P. N. Skovgaards Forfattermærke 
er Sk 7, Ejnar Mikkelsens Mi 4. 

Hvis der findes flere Bøger al 
samme Forfatter, har Bogen endelig 
ogsaa et Titelmærke, -nemlig det 
første Bogstav eller de første Bog-
staver i Bogens Tilel. 
.,Bogmærket pas P. N. Skovgaards 

,Beskrivelse over Bornholm . bliver 
saaledeS 08 Sk 7 b. 

For tidenforstaaende ser det ved 
første Øjekast lidt drabeligt ud, men 
det er ikke saa slemt, som det ser 
ud til. 

Slcønliteraturen har kun Forfatter-
mærke og TilelinærIce.• At -Klasse-
mærket mangler, betyder at Bogen 
henregnes til Skønliteratur. 

Da Selma. Lagerløfs ForfatterinærIce 
er La 25, vil hendes Bog Gøsta 
Berlings Saga faa Bognumnieret 

La 25 g. 
Fo'rfattertnærkerne vil meget hur-

tigt fæstne 	Lægernes Flukorn- 
' inelse, saa 'titeg ziritere som Syste: 
uret 'rimeltdVIS'efterhaanden vil blive 
indført i alle Folkebogsamlinger, 
saa arSelma Lagerløf hedder La 25 
hele Danmark 'over. 	' 

Der opnaas ved denne Ordning, 
at det, - som hører.. sammen, er at 
finde paa samme Sted baade i Ka-
taloget og paa 'Bogsamlingens Hyl-
der. Ogsaa nyanskaffede Bøger faer 
stadig Plads der, livor de hører til. 

Hvis en Læser f. Eks. ønsker at 
.larme Jeppe Aakjær : Vredens Børn, 
og .den allerede er udlaant, saa er 
det muligt straks at oplyse, hvilke 
andre Bøger af Aakjær, der er 

'•„,' hjemme' n.; ;Er det en oplysende 
Bog, Latineren forgæves har ønsket, 

fil Bibliotbekaren srraks kunne.sige, 
hvilke Bøger, oimsa mine Emne, der 
ikke er udlaant.  

Systemet har.været brugt i Allinge 
over en Maaned. Frygten for„ 

at de Ipisa Grund af Omstændelighed 
skulde være vanskeligt et bruge, 
bur vist sig at være ugrundet. 

Tværtimod'? — Systemet hjælper 
Laanerne til med Lethed at finde, 
hvad de søger, 

A' 

Fjender i Ides Fare, 
—ø— 

Da de russiske Tropper i Oliver- 
nernentetSuvalki forfulgte den flyg-
tende tyske Hær, kom en af de 
russiske Soldater bort fra sine Kam-
merater og for vild i en stor Skov. 
Til en Korrespondent ved „Birsch 
'Vedoinoski• lun han skildret føl-
gende uhyggelige natlige Eventyr, 
som lian ved denne Lejlighed op-
levede. 

— Foran ulig løb en Tysker. 
„Holdt!" raabte jeg til hain, men 

lian løb endnu stærkere. Jeg skulde 
have sendt han] en Kugle gennem 
Ryggen, men opdagede, at jeg havde 
brugt alle mine Patroner. Til sidst 
indhentede jeg ham. Han var faldet. 
„Rejs dig", sagde jeg til ham. „Nu 
er du fangen, — vi gaar tilbage til 

'Rusland." 
Vi gik i lang Tid videre, men 

intet var al høre, ikke engang et 
Skud. Vi gik derfor i en anden 
Retning, gik flere Verst, men der 
var stadig intet at høre. Jeg raabte, 
men der var jungen, der svarede. 

Det begyndte at blive mørkt. -
Overalt i Skoven herskede der dyb 
Stilhed. 

„Nu skal vi hvile os lidt', sagde 
jeg til Tyskeren. 

Vi satte os ned tumler et Træ, 
og jeg var nær ved at falde i Søvn 
af Træthed, da jeg hørte ringet røre 
sig. Jeg troede først, at det var Ty-
skeren, der vilde flygte, men han 
sov .90111 et Barn. Inde blandt Stam-
merne sari jeg imidlertid el Par Øjne 
lyse som glødende Kul. Der var 
ingen Tvivl om, at del var Ulve. 
Og det var tydeligt, at de stadig 
listede sig nærmere ind paa os. 

Jeg vækkede Tyskeren og pegede 
paa Uhyrene. Han skreg, og jeg var 
ogsaa forfærdelig angst. Jeg har 
Været ' med L ni Fægtninger, men 

'hvad var det mod dette Og ikke 
saa meget som en Patron havde 
jeg hos mig. 

„Rejs dig, Tysker', sagde jeg til-
sidst. „Vi ntaa forsvare es." Jeg gav 
Irans min Sabel og tog selv Geværet 
med Bajonetten, 

Ulvene stod tin 1 en Halvcirkel 
omkring os. Tfisidst kom en af de 
største ganske tæt ind paa os. Dens 
-Gab var halvt aaben, og Tungen 
hang langt ud. ,Nu eller aldrig", 
tænkte jeg, sprang frem og stak 
Bajonetten i Siden pas Uhyret. Den 
ludede, faldt, men korn atter paa. 
Benene og løb tilbage til de andre: 
Et Øjeblik derefter sprang hele Kob-
let løs paa os. Jeg stak med 13a-
jo'netten saa godt Jeg kunde, og 
Tyskeren brugte Sabelen som en 
Karl. 

'Tilsidst trak Ulvene sig tilbage, 
men blev siddende li Skridt fra os. 

Tyskeren viste mig sin Haand, 
den var overstænket med Blod og  

blødte endnu stærkt. lian havde 
faaet et stærkt Bid af en Ulvetand.  
Uden at vende mit Blik fra:Ulvene, 
lykkedes det mig at fan mit Lomme-
tørklæde frem og binde del mit 
hans Haandled. 

„Danke, danke", sagde han. 
„Senere kan du takke saa meget 

som du vil', sagde jeg. Jeg var 
selv halvdød af Angst og Spænding. 

Saaledes sad vi Resten al Natten. 
Ulvene, der øjensynlig ikke havde 
været meget sultne, vovede ikke at 
angribe os mere, og ved Daggry 
listede de sig hort. 

To Timer senere fandt jeg mine 
Kammerater, der troede, at jeg var 
faldet i Kampen. 

Til Afsked gav min Ven Tyskeren 
og jeg hinanden et hjerteligt Flaand-
tryk. 

& Markjorder 
—o- 

Smaa Strejftog paa Jagtdistriktet. 

1. Moderne Jæger. 

Jagtafløsningen vil gøre sit til, 
at Livet her i Allinge-Sandvig faar 
et mere ensartet Præg. Det vil ikke 
vare længe før Jægeren nied Bøsse 
og Taske (for slet ikke at tale om 
Hunden) er banlyst fra dette Terri-
torium. 

Men der er en anden Jæger, der 
altid er moderne, en Jæger, som 
Folk og Tiden ikke saa let faar 
Bugt med, I Stedet for Bøsse og 
Taske har lian Kikkert og Kamera, 
og han er fremfør alt i Besiddelse 
at Sporsans, af hvad Jægersproget 
kalder „en tin Næse". 

Vil De følge denne Jæger paa 
hans smaa Strejftog paa Jagtgebetet. 
Territoriet kender De alle, men har 
De set det ined Jægerens Øjne ? 
Har De været ined til at se det ef-
ter i Sømmene, at løfte Buske og 
Blade til Side, ganske varsomt, for 
at se, hvad der skjuler sig derunder? 
Jeg tror det ikke. 

-- De allerfleste har vel en skøn 
Sommerdag prøvet paa at more dem 
i Landskabet, og det kan jo ogsaa 
godt være, at de har haft en hyg-
gelig Eftermiddag, som de har slen-
tret halvligegyldig gennem de kendte 
Egne, tilfreds med dem selv og med 
en god Cigar f Munden. 

Skal jeg sige Dem noget? Men 
saa maa De ikke blive gnaven over 
del. 

Ifald De saadan en Eftermiddag 
har fundet Deni vel tilpas, saa tror 
jeg, at det ikke er Landskabets Skyld 
men Cigarens. 

Men følg med den moderne Jæ-
ger paa. hans Strejftog. Han er 
kendt i Landskabet og ved ikke blot, 
hvor hver Illle Sten ligger, men han 
ved ogsaa, hvorledes den kom til 
at ligge der og hvorfor den ligger 
der. Den moderne Jæger kommer 
overalt, ogsaa hvor han i Grunden 
slet ikke burde komme. 

/slumr De san kommer hjem fra 
disse smaa Strejftog, saa vil De vide 
niere end De vidste fer. Og saa vil 

De maaske sætte Dem i Deres 
Lænestol, tænde Piben og sige: 

.Ja, Allinge-Sandvig er nu idet 
ikke saa kedelig, som den ser ud 
til.' 

II. Paladserne. 

Det er virkelig sandt, al Byen Al-
linge kan gøre et tiltalende Indtryk, 
naar man kommer ad Landevejen 
fra Ols Kirke ; der har den nemlig 
samlet alle sine Trumfer, ligesom 
for al forbløffe den ankommende. 

Del har den gjort længe. Doktor 
Borchs Villa har altid gjort et godt 
Indtryk og vil sandsynligvis vedblive 
at gøre det. 

Men det egentlige Præg af Villa-
kvarter kom først, da Doktorens 
Villa begyndte at faa Unger. I Be-
gyndelsen gik det uhyre langsomt, 
een for een voksede de nye Villaer 
langsomt op tinder Opsigt af den 
gamle Villa med den spidspullede 
Hal. Men saa kom de hurtigere 
og hurtigere. Snart vidste den gamle 
Villa ikke længere Tal paa sine egne 
Børn, den førte ikke engang Regn-
skab med deres Fødselsdage i Al-
manakken. 

Det er allerede noget siden, at 
den gamle Villa regnede sig for Nr. 
I  i Kvarteret. Een for een kommer 
de nye Villaer og hver vil være den 
første. Nu er Præstegaarden det 
centrale i Kvarteret. Der ligger den 
som en stor Høne, der samler de 
smaa kælne Kyllinge-Villaer under 
sine brede Vinger. Stadig kommer 
der flere Villaer, der som smaa 
uforskammede Hundehvalpe gnider 
sig op ad Præstegaardens Ben. 

Nu kunde vi jo passende følge 
Gaden nedad, men det er ikke efter 
den unoderne Jægers Hoved. Han 
følger sine Indskydelser og er hvert 
Øjeblik parat til et lille Spring. 

Og lad os saa lige saa gerne 
springe med det samme. Helt hen 
i den anden Ende at Byen springer 
vi, for der ligger et Palads, der er 
værd at se. 

Set lidt paa Afstand minder det 
om et Slot med Taarn og Tinde. 
Under dets skumle Hvælvinger ly-
der hver Aften Vaabenklirren : lad 
mig med det samme fortælle, at det 
ikke er drøje Pallasker, der klirrer, 
men Økse, Sav og Høvl. 

Byens Ungdom samles om Afte-
nen i Borgens Sale for at skære 
sallige Humpler af Kundskabens 
stegte Gris — Humpler, der takket 
være Lærernes kærlige Omsorg -
hurtig vokser ud igen. 

Dog, den Ros inaa man give By-
ens Ungdom, at den slet ikke er 
saa forsulten, at den kommer der 
udelukkende for at æde aandelig 
Kost. Stærkt hungrig paa dette Oni- 
raade har Allinge-Ungdomen aldrig 
været. Den holder rel pæne Pavser 
mellem Maaltiderne. 

Allinge-Sandvig og Markjorders 
Ungdom er en Vikinge-Ungdom. 
Ikke for intet stammer de ned fra 
salig Blod-Egil. — 1 Ridderborgen 
samles Ungdommen ogsaa til kraf- 
tig og sund Sport og til Vaabenleg 
indbyrdes og med deres aandelige 

For at vække Opmærksomhed for 
vort Blad og gøre vore Læsere en 
Glæde, har vi besluttet os til at 
udsætte Præmier til et samlet Beløb 
af 

250 Kroner! 



C. Larsens Skotøjsforretning. 
a 	 Allinge c.'Y.; ISY 	å `91kl& 

Trods den store Prisstigning paa Fodtøj kan jeg. begrundet 
mit store Leger. foreløbig sælge til de gamle Priser. pat, 

Gudstjenester. 
Søndag den 20. December. 

Ols Kirke Kl. 91/5. Skrin. 9. 
Allinge K. Kl. 2. 

Efterin. Kl. 3 Møde i Bethel i Ol-
sker og Kl. 6 i Tejn Missionshus. 

J. Damta ler. 
Juleaften Kl. 5. Allinge Kirke 

Gudst jeneste med Liturgi og Kor-
sang • 
Juledag  Ols K. Kl. 91/2. Skr. Kl. 9. 
Allinge Kirke Kl. 2. 	(Ligurti og  
Korsang). 
2den Juledag Allinge K. Kl. 91/2. 

Skru]. Kl. 9. 
Ols Kirke lel. 2. 

I C. Larsens Skotøjsforretning. Allinge, findes et stort Uduelg 
af Filtso, Tøfler, Slippers, Morgensko saml prima Helsingborg-

Galoschet, bedste Mærke. logrig( nit moderne Fodtøj for Uinter- 
Sæsonen 	 Telefon Nr. 104. 

as.,,1„,adsoki.  

I Anledning af Julen udkommer maste Nr. af Bladet allerede One-
dag Morgen. Annoncer ms. iy(or vers Indleveret senest Mandag. 

Julegaver i meget stort Udvalg. 
Glas og Porcelæn. 

Kinesiske Thestel og Vaser. 
Porcelæn og Fajance fra den kgl. Porcelænsfabrik. 

Album, Pengebøger, Seddelbøger, Sanilermærkealbum. 
Legetøj og Spil, Dukker og Dukkevogne, Senge og Vugger. 

Sølvplet og Nikkelvarer. Etagerer og Sykurve. 
Sløjdværktøj, Tegnebestik. Skrivetøjer. 

Luftbøsser, Salonbøsser. 
Lommeknive. 

Alt i nye, smukke Varer til rimelige Priser. 

KNDI s`2Ta. 	33•17. I :G, 
- /(CiZ JULEGAVER. 	 

Stort Udvalg i 

l'oreelain c cAlessinssoorer 
Meget billige. 

Terracotta og Souvenirs. Billeder i Rammer 
til ca. halv Pris. 

Smukke Julekort til 2 øre Stk. - Se Vinduerne. 

('hr Jiidstrup 

P. C. Holm, Allinge, 

Hob nyttige julegaver. 

anbefaler 

Fodermestre. Og  den et godt ud-

rustet i Kampen ; dens medfødte 

Frækhed gavner Jen stærkt. 

Der gear Ry om dens ludritter, 

I engere ererstrængt taget burde være 

tilladt. Utallige Fortæl/Inger svirrer 
runth  i  Byen, nogle siger eet, andre 

siger et andel. Men det er ikke 

paa sin Plads at varte op med disse 

Fortællinger her, mens de endnu er 

i frisk Minde. De vil nok blive op-

tegnede engang af den lykkelige 
Mand, i hvis Lod det falder at skrive 

Byen Allinges Historie. 

Saa forlader vi for denne Gang 
den Ungdom, der hylder den Lære, 

at Oplysning bør være el Livsprin-
cip ogsaa for andre end Gasværks-

arbejdere og Lygtelændere. 

Men jeg synes, al Tiden snart 
maa være kommet til at et ,.Nordre 
Villakvarter" skal opstaa. Sæt nu, at 

Teknisk Skole fik Unger, saa vilde 
Allinge ogsaa der faa en Rosin i 
Pølseenden, og Allinge har som en 
Pølse to Ender! 

Chr. jhrrzehmht. 

•••••••■■••■■■■•••■••.■•■••••••■•••■•••• ■•■•••■••■■•■■ 

fra Uge til Uge. 
—:o:- 

Dr. Hindhedes Leveregler. 
Ved et Foredrag i Tune i Tirs-

dags gav den berømte Dr. Hindhede 

sine Tilhørere følgende tre Leve-

regler ; 
1) Skær Brødet tykt (i/2 Tomme), 

smør ikke for meget paa og  skær 

Paalæget tyndt. 

2) Spis megen Grød til Formad 

og  mange Kartofler til Eftermad. 

3) Brug Vand eller Mælk til Drik-
kelse. Øl er absolut Luksus.  

— Kaffe er ogsaa Luksus, sagde 
Doktoren, og den er tilmed skade-
lig. Tynd Te vilde være bedre. 

Grønlandsk Foraar, 
en Bog  om Grønland finder vi 

følgende Skildring  af Foraaret : 
.Der var Grøde i Luften og  Uro 

blandt Menneskene. Et Par unge 
Piger havde kastet deres Tøj  og løb 
Tagfat hen over en Slette; de vakle 
Jubel blandt de unge Mænd, der 
leende sluttede sig  til. 

En gammel Eskimo havde bredt 

et Renskind ud paa Jorden og las 
nøgen der og spiste sine Hovedlus. 
Ved Siden af ham sad hans Datter 
i samme Toilette og  diede sit lille 
Barn (I?) Helt nede ved Havet paa 

Iskanten laa Hundene med Tungen 
ud af Halsen og stønnede af Varme, 
Der laa hen over Landet denne 
tunge Foraarsdis, som Solen kan 

trække op af en vaagnende Jord ; 
og  alle Mennesker vare glade og 
havde kun Tanke for den Dag, 

Solen gav''. 

Godt Træk I Piben. 

Da en Mand fra Odense forleden 
Aften kom hjem, stak han sin Shag-

pibe i sin Jakkelomme, da han troe-
de, Piben var udrøget, og  trængte, 
forinden lian gik i Seng, Jakken 
pas en Stol i Spisestuen. 

Næste Morgen, da Familien kom 

ind i Stuen, viste det sig imidlertid, 

at der havde været Ild i Piben, thi 
baade Jakken, Piben og  Stolen var 
brændt, og desuden var der brændt 
et Hul i Gulvet. 

Gratis Udlaan. 
Udlaanet i Folkebogsamlingen er 

Ira 18. Decbr, til 8. Januar fuld-
stændig gratis     for alle Beboere i 
Allinge-Sandvig Kommune. 

Udla hver søgn Fredag 

1 
og Der er Udl 

Onsdagen den 23. og  30 ds. Kl. 
7-8, samt hver Tirsdag  Efterm. Kl. 
3-31/s. 

EtChatol. 
r 	Ved tilfældig Besøg i Hr. Genus 

I

Linds Værksted, blev jeg opmærk-

som paa et Chatol, forarbejdet af 

L

bornholmsk Egetræ, lyst poleret. 

net var mig en Glæde et se et 
smukt, sin saa sn drigt og omhyggeli gt 

udført Arbejde, der vil være en Pryd 
for ethvert Hjem og kan vistnok be-
ses de !erste Dage. 

R. R. 

Julen og Julegaverne, 
Gaa ikke over Aaen efter Vand. 

Den kære dejlige Jul er 	for- 
haanden, og  alle, men mest dog 
Børnene, glæde sig  til denne. For 
de fleste Børnesind staar Julen som 
den store Fest, hvor der altid, selv 

i de fattigste Hjem, vanker lidt eks-
tra, ikke alene i Retning af god Mad, 
roen ogsaa for de smaa dejlige Ga- 

ver, i Form af Julenisser o. 	ur. 
Ogsaa de voksne glæder sig  til at 
se den Overraskelse og  Glæde, der 
kan vise sig, naar Gaverne kommer 
tilpas. 

Vi ser ogsan  

gøres fra de Handlendes der gø ndes 
Forar af Juleudstillinger, Side i For leudstillinger, tor 

er al vise Varerne fra den mest fordel-
agtige Side og  i bedste Belysning, 
og  man kan hver Aften være Vidne 
til den Opinærksomkod, der, særlig 
fra Børnenes Side, vises de forskel-
lige Udstillinger. 

Ja, siger man, men Købeevnen er 
saa ringe iaar, vi har ikke Rand til 
at købe noget ekstra. Vel, svarer 
vi, der er noget i det, i enkelte I.ag  
af Befolkningen er sikkert Købeev-

nen bleven ringere iaar, men en 
Ting  er dog  sikkert, og det er, at 
Julegaver bliver der dog  udvekslet 
ligefuldt, om end de ikke bliver saa 
flotte, solo maaske forrige Aar. 

Er vi enige om delte, saa bør vi 
ogsaa være enige om, at købe vore 

forskellige Julegaver i vor egen 
Kommune, saa al vore egne Køb-

mænd og Næringsdrivende kan niær-
ke, at der paa dette Punkt er Sam-
menhold. Vi maa huske paa at der slet 
ikke er nogen Grund til at gaa over 

Aaen efter Vand. Vore Handlendes 

og  Næringsdrivendes Udvalg af Va-

rer kan fuldt ud staa Maal med hvad 

der bydes Kunderne i andre Byer, 

de er endog  i mange Retninger forud, 

idet de i mange Aar hver Sommer 
har slaael i Forbindelse med el stort 
Verdens-Publikum, som har lært dem 

baade at søge gode Forretningsfor-

bindelser ved Indkøbet og derved at 

kunne sælge fikse og gode Ting til 
passende lave Priser. 

Ligesaa med Hensyn til Kolonial-
og Madvarer. Vi er ganske overbe-

viste om, at her er man i Allinge 

-Sandvig fuldt ud ligesaa konku-

rencedygtige som andre Steder. Vi 

bede ogsaa vore Læsere paa Landet 

at tænke over dette. Tog et g  a a r 

jo ligesaavel t i I Allinge som andre 

Steder og De kan være overbevist 
om, al vore Handlende i alle Bran-

cher vil kunne byde Dem ligesaa 

fikse Ting saavel f. Eks. i Retning 
af et smukt Silkehalstørklæde til 

Fa'er og et Par Handsker eller lig-

nende til Moder, Datter eller Søster, 

som andre Steder. Husk paa delle. 
Det er en ren Overtro, naar den 
Mening synes at vinde Tiltro uden-

for Allinge-Sandvig, at alting er saa 
dyrt her. Det er en Udtalelse, 
som tildels skyldes vore egne Bys-
børn, og  som disse skulde være 
sidst til at udbasunere til Skade for 
hele vort Samfund her. Lad det 

være smulen i Højsaisoneir, særlig 
hvad angaar Fødevarer, og saa løv-
rigt ni, II. I. Skatten (men dette er 
jo en Sag for sig), — ellers skal 
den frie Konkurenee nok vide at 
regulere Prisen. 

Nej, saadanne Udtalelser som 
denne, som kan gentages saalænge 
til del bliver enTrossætning paa 
det øvrige Land, kan ligesom den 
i sin Tid tidl gentagne Udtalelse : 

„Allinge-Sandvig er Darrinarks :at- 

tigsle Kommune', -- udtalt hor at 
vække enm  vis Medynk, kommunalt 
set, tilsidst 	ind i de offentlige 
Bevidsthed i hele 	

n 
le Kongeriget Dan- 

mark, som en Trossætning, til stor 
Skade for os. 

Nej, husk paa, eller overbevis Dem 

ved Køb eller Forespørgsel hos vore 

om, al her faa Handlende selv 	 s fuldt 
tid ligesaa gode og prisbillige Varer 
i alle Brancher som andre Steder, 

M og  til vore Medborgere, .Husk al-
tid at støtte vore egne Næringsdri-
vende ved Eders Indkøb, men spe-

cielt nu til Julen." 

Gas ikke over Aaen efter Vand. 

Et Væddemaal. 

Det kan ikke nægtes, at vort Blad 
er blevet Samtaleemnet Mand og 

 Mand imellem. Ove 	diskuteres 
vor Præmie-Uddeling  meget ind-

gaaende og der gisnes over, hvor 

mange Abonnenter Bladet vel maalte 
kunne faa i det nye Aar. 

r Vor Medarbejder overværede en 

saadan Diskosion  i et privat Selskab. 
Nogle holdt paa et højt Tal, andre 
et mindre, og det endte med, at en 
Herre tilbød at betale 25 Kr., hvis 
der lier I Allinge-Sandvig tegnedes 
over 300 Abonnenter. Det Tilbud 

skyndte vor Medarbejder sig al an-
tage, og en anden Herre, der ikke 
vilde lade sin Meningsfælle i Slik-

ken, tilbød nu ogsaa nt holde 25 Kr. 
pas samme Betingelser. 

Da begge Herre ønskede at være 
ukendte, fik vi dem til at deponere 
Beløbet, og vi kan nu glæde vore 

Læsere med, al i Tilfælde af, at 
Abonnements-Antallet for Allinge—
Sandvigs Vedkommende overstiger 

300, vil de deponerede Summer 
indgaa i Præmierne saaledes at der 
vil blive to Ekstra-Præmier, hver paa 

25 Kr. Det samlede Præmiebeløb 
bliver saaledes ialt 300 Kr. 

Vi tænker, al vore Læsere i Al-
linge-Sandvig gerne vil være med 
til al lette de to væddelystre Herrer 
kir deres mange blanke Kroner. 

Til Julen 
anhefalcs  

Hjemmelavet Marzipan 
og Konfekt. 

Spise- og Roge-Chokolader. 
Store Kager 	, 

leveres paa Bestilling. 

M. ilenriksen. 

Et Parti 
bornholmske Spegesild er til Salgs 
hos 

Wilh. Hansen 
Sandvig. 

Lommelampe-Elementer 
tre aller lijeinlconine og anbefales. 

M. C. Funch. 

Sukker 
sælges stadig  til smaa Priser. 

Allilige Kolopiidl og Proddk!furre!RirJg, 

Det bekendte 

JULE-ØL 
fra „NEXØ BRYGGERI" er i 
Handelen og faas hos 

J'. .0am, 
Allinge. 

Fire Orgeler, 
nye, gode, i forskellig Størrelse, sælges 
paa tene Betalingsviikaar. Kan beses og 
proves hos 

Frd. Pedersen, 
Nørregade, Allinge. 

Se her! 
Trods den store Prisstigning paa Læ-

der og Skotøj. sælger jeg endnu tit de 

n le Priser. 
Benyt derfor Lejligheden. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning. 
ALLINGE. 

Oadboder og Ilyidkul 
er til Salgs hos 

V. Sørensen, Borre. 

Ejendom tilsalgs. 
Den Snedkermester S. E. MUNCH

do  forben tilhørende Ejenm Matr.-Nr. 
188a, beliggende ved Østergade i 

Allinge, er meget billigt tilsalgs. 

Bygningernes Brandassurancesum  
er 23,100 Kr. Det tilhørende Areal 

udgør ca. 5000 Kvdr. Alen. 

Liebhavere bedes henvende sig i 

Sparekassen i Allinge. 

By- og Herredefkildnuegtig 

Johannes Kofod, Hasle. 
i Alli 	e 

250 Kr., 
lurdelt paa 

28 Præmier 
uddeler .Nordbornholrns Ugeblad' 

ved Lodtrækning til dem af sine 

Læsere, der 

inden Jul 
tegner sig  som Abonnenter paa 

Bladet for Aaret 191e. 
Abonnementsprisen, der er 2 Kr. 

aarlig, betales lialvaarlig med 

I Krone. 
AlPræmierne bliver 

1 Præmie paa 50 Kr. 	50 Kr. 

3 — 	. 20 Kr. — 60 — 

4 — 	10 Kr. = 40 — 

20 — 	5 Kr. 	100 — 

talt 28 Præmier til et Beløb al 250 Kr. 

— og  disse udstedes i Anvisninger 

paa 5 Kr. Stykket, for hvilke Vin-

derne hos de i Allinge-Sandvig bo-

ende og i Bladet averterende Hand-
lende og Næringsdrivende kan købe 
hvad Varer, de maatte ønske sig. 

Abonnement paa Bladet kan leg-

oes paa Postkontorerne og  hos 

Bladets Forretningsfører, Sparekasse-

bogholder Ridder,      Allinge. 

Lodtrækningenfinder Sted i Fe-
bruar Maaned i Overværelse af et 

Kontroludvalg. 

Slald- og Haandlyglen ,Nato'. 
Uundværlig fur enhver  Land-

mand. Kan skilles ad og  retues 

paa 	praktisk Maade, saa at Lys- 
evnen holdes uformindsket i aarevis. 

Enestaaende stærk, da Beholderen 
er fremstillet al fortinnet Stant plade 
med Beskyttelsesring. 

Glasset er beskyttet mod Slag og 
StuCidi.a  s 

Priaen er kun Kr. 2,75 pr. Stk., 
hvilket er Røvcrkjøb i Forhold til 

træffes paa Read husel 	n g 
Kvaliteten. 

hver Mandag efter Kl. 10 Form. og Farts kun paa Nordlandet hos 
i Klemensker Kro hver Fredag 

M. C. Funch. fra 2-5 Eftm. 



ing op til' Cark71--- .g Depot! 
d9.t _bedste 

der faCE  
LJ Ø L 

Bringe- overalt, 

H terrelig Tak for udvist Opmeerk-
somIted ved vant Sølvbryllup. 

A. Jørgensen og [-tugt ti. 

Tejn og Omegns 
Brugsforening 

	  er lukket paa Grund af Opvejning 
Torsdag den 7„lannar 1915. 

Tag- og 
Riste og 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
Ny Humle. Høst 1914 

Friskmalet krnftig atnit en Ol. Altid frisk (aer 

j3e dste  Sort Jfrydderior - alle Slas 
Stor Sending store  Amager lityldknol og Kodhnni 

sælges 	i 

Nordlandets Handelshus. 

61E 
jfigasin an prås Udsalg 

anbefaler  

sit velassorterede Lager i 

Herre-Lingeri! 
Se Vinduerne 

Ejnar Thorbek, Ailinge, 

Bedste 

Derhysinre Kakkelovnskul 
anbefales fra Lager til billigste Dagspriser. 

J{Olonial- og ,Produktforretning 

O 

45ifs 3uteckaver! 

Zantebcefter 
i en Illecanbt uge an moberue 7oltionr. 

ebbelboger, 93eugeboger, 
Q.,igaretitier, Zeguebeftit, Rammer, 

.ettots tagfer, 43rofpettalbunt, QCS;itepoft, 
otografialfnuit, 	 -Barberfitttie, 

2onnuefilive, ierfrafaNe, 
itbertartifter, 

Ge twr librtiffing af Tletllarer. 

TiorMtushet 

=I= 

Til Julebagning 
anbefaler vi vort ekstrafine Bagerimet 

samt alle Sorter Bageartikler. 

Illin ¢e cifolonial- og 1-)roduktfopretning. 

Forær Deres Frue 
en elegant engelsk Gummifrakke 

af smukt silkelignende Stof, som hos os sælges for 14,25 Kr. 
faas i flere Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap,  
Staldvinduer. eri  taLdh iv u gi n. anebfe. raMleUsrgryder, Fyrdore, til 

 billigste Priser. 

Ft   

Gulvivepper i Bryssel AXininster Tapelstray fra Kr. 5,65 
Linoleumstæpper i alle -Størrelser fra 3,00 Kr. mø. 
Slerivehoribeforkeggere og Pinnotiepper, fra 1-7 Kr'■ 
Bejset;epper, uldne, teernede fra Kr. 5,50. 
Sybordsteepper ira 43 øre. 
Burdtvepper Fra 1,30-1,85-2,12-3,00-3,50--4,00--25,00. 
Voksdug til Spise og Køkkenborde. 
Danselinned, Chemiser, Benklæder, Nattrojer, 
Natkjoler,-Ptisertreder, Underliv, Skorter. 
Uldne 	dileste, Denkbeder, ltornebenklieder:.  
Herre 	Itpder. 
Fine Do ~bero og Lyseduge ined kulørt Broderi fra 1,85. 
Skindkraver, Buffer, Huer, Dame- &Herre-Skindveste 
Silketøj og Fløjl i mange Farver. 
Elegante færdige Tylskjoler fra 11 Kr. 50 øre.. 
Silke- og Uldblaser. 
Dame- Pynte- og Husholdningsforklieder. 
Beerneforkkeder af Bomuldstøj og Voksdug. 
Slikesjal 'Og Torii:heder: 
Dukker fra 20 øre til 3 Kr. 50 Øre. 

Renvaskede uldne. strikkede Klude og Uld tages i Bytte far Varer 
til højeste 'Dagspris. 	• 

Oh r. 'Olsen. AltFnge. Messen. 

Bortier og Frisorlorrefoffigoo 
er sabel 2den Juledag samt boer 
Søndag fra Kl. 7112  11 Fol ni. 

S. Bang. 

Huder og Skind 
købes til højeste Dagspris 

L P. Møllers Eftfl, • 
ved Apotheket. 

Blomster til Julen 
fra Hallelyst, fag i Allinge hos 

I. B. Larsen. 

Et Par ældre Aber 
eller Malkekøer ønskes til Købs. 

Slagter Mikkelsen Olsker. 
Telf. Allinge 16. 

Sorterede gode 

Spise-Kartofler 
sælges til :1`/:: Øre pr. Pund i 

Norilladols blokhus. 

Lad 
Dem 

fotografere hos 

Ilufred KjBllor. 

Allinge Bryggeri. 
Bestillinger pas 

.,....»:....,...... 	‘J 	L 

modtages gerne. 

Tontine Øltræer bedes returneret 
snarest muligt. 

Husk Ceres 
Normalbrod fans fremdeles hos 

M. S. Henriksen. 

ønsker De 
smukke og moderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Ungt, fedt 

Oksekød ag Kalvekød 
fans hver Dag til 40-45 Øre pr. Pd. 

Udsalget, Allinge. Telefon 91 

1\lortlloodois bliforsylling, 
Sandvig, Telefon 19. 

N13. Bestillinger bringes overall. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Magasin, du Nords Udsalg 
anbefaler sit velassorterede Lager til forestaae ide 

Juleindkøb. 
Hushold n i ugsforkiteder 	 I lir. Stk.. 
rynteforkkeder r 	 50 Øre Stk. 
Bælter 	 35 Øre Stk: 
Skindkraver 	 1 lir. Stk. 
Sengeforligger° 	 1 Kr. 50 Ore 
Sengetæpper 	 2 Kr 85 Ore 
Si. i udben dsker 	 2 lir. Parret 
Sofapuder 	 I lir. 25 Ore 
Lommetørklæder 	 5 Ore Stk. 
Fikse Lymeditge 	 2 Yr 
Blondekraver med ()prang 	 90 Øre 
Sykurve paa Fod 	 3 Kr. 50 Ore 
Surrus Sykurve 	 50 Ore 
Dukker 	 25 Ore 
Dnenestreneper, stærke 	95 Ore Parret 

ni, HL tre. 
som velvilligst hedes taget i øjesyn dels i Vinduerne " 

dels i Butikken. 

Ejnar Thorbek. 
 

Store Derbyshire Ovnkul 
expederes renharpede fra Lager til den allerbilligste Pris. Det 
..,-nu_.Tiden_ at forsyne  sig til Vinteren og. Bestillinger bedes af-
givne til 

Nordlandets fiandeIshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The,. Chokolade og Cacao 

nbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe. 

cHllinge J{b -lonial- å C.PrOd ti kt fOPPCilli1195. 

anbefaler enkelte Artikler' som billige og nyttige 

Husk vor.l velassorlsrede 

Trælast-Lager! 
mr„rtu ny Tilbud, eg vi rw til »eneste, 

callinje 	 13roduktfoprotainj. 

Porloglioo og 
Oil000-lostrooloot 
er en ny og meget 

forbedret Udgave af Gramofon, som 
gengiver Tale, Sang og Musik i en 
hidtil ukendt ren og klar Tone, 
saavel med som tiden Tragt, anbe-
fales af Aktieselskabet ,,Nornain"s 
Agent for Bornholm, der indrømmer 
meget gunstige Salgsvitkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
Telefon 8. 



Hjemmebagning til Julen '  
kan forben es akkurat paa sædvanlig Maade, thi vi har stort 

Oplag a.t ganske fortrinlige Kvaliteter Flormel, som giver 

tie rigtig ilde Julekager q Jilleliroil. 
Melet sælges i alle Vægtstørrelser 	ogsaa 1 Poser og 

Sikke a 25, 50, 100 og 200 Pund, men allerbilligst naar Po-
ser medbringes. `Vi sælger ogsaa 

Prima Hugsigtemel og prima grut ilugmel. 
Vi tager gerne sunde, gode Sædvarer i Bytte for Mel, 

og vi gør dette paa meget fordelagtige Vilkaar for Køberen. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Julen anbefales stort Udvalg af alle Slags 

Sølvplet og Nikkelvarer, 

Kaffekander, Sukkerstel, Opsatse, Frugtskaale, Brødkurve m,. mi 

(x)oc..00e.oc«:~oo(x) Stor( 	octi  TM 1 ,,L j oc,00000000(xxxx55. 
af Sker og Gafler i Sølvplet og Sølv. 

Smykker, Lomme. og Stueure, Briller, Termometre 

billigst hos 

Telefon Nr. 93. A. M. Lindberg Gravering gratis. 

Alle Sorter Stikker d prima Kvalitet er billigst 
Vi har endnu store Oplag af alle Slags og sælger 

Hugget Melis a 22, Stedt Melis  a  20. Tomatens Nr. I a 22. 
Dansk Puddersukker Nr, I a IS. Ægte vestindisk Sukker a 22. 

Kun Kvalitet Nr. 1 sælges. 

4 pCt. Rabat pr. kontant Betaling i 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Blommer 
uden Sten — og et Parti Æbler sælges billigt. 

J-Colonial- 	crroduktforretoing. 

Tip. Top! 
Til Julen er ej det bedste for godt! 
Ægte Caroline Ris a 33. Ægte Japan Ris n 30. Extra 3-Stierne Rismel a 25 Extra Tapioc Sagogryn e 22 Bornholmske Byggryn a IS 

Ægte•Patna Ris a 33 
Store italienske Ris it 25 
Extra'lliartoffelmel a 20 
Ostindiske Sagogryn a IS 
Bornholmske Ilankebyg a IC. 

Vi ore saa heldige at have rigelig Lager af alle disse Sorter. Vi kan for-
syne alle vore Kunder med passende Kvanta, derimod sælger vi ikke disse Varer 
til Forhandlere. 

Nordlandets Handelshus. 

tinl/ Vibl:ln(1~1~g■t ~i9~V 11 11  *11/ 

Nyttige Julegaver!  
For Damer: 

▪ Pynteforklæder og Køkkenforklæder 
hvide og kulørte — i mange Nyheder. 

Skørter i Klæde og Moire fra 2 Kr. 

Strømper, c flandsker 	J3celter. 
Blondekraver, Riisch, Lommetørklæder. 

Damelinned i største Udvalg. 
Skindkraver, Muffer, Skindhuer. 

saavel i finere som billigere Skindsorter, 

Nordlandets Handelshus. 

6N/mpaaNal 
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Mange elegante Nyheder er hjemkommet i disse Dage. 

tifole- o .131usestoffer 
fg• 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Sandvig-Rutine. 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

700 015 310 765 

026 320 805 

0" 355 815 
oat 345 sas 
1 17  4 12  853  
131 42e  9" 
1" 447 930 

708 
715 
780 
760 

810  
83o 

Klemensker 	76, 1110  206  852  
Nyker 	800  1150  220  904  

Til Rønne 	 8:a 1 1 50 240 930 

Bonnie-Sandvig. 

Soller De en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, bar De fundet et Par Ga-

losclier, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadanne, har 

De ranet nye Varer hjem, paalager 

De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 

skal Folk saa faa del at vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 

.Nordbornholms Ugeblad- 
læses af saa at sige alle i Nørre 

Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 

til „Nordbornholms Ugeblad'. 

Fra Rønne 	714 
Nyker 	731 
Klemensker 	755 
Helligdommen 81, 
Tein 	 830 
Allinge 	843 
Sandvig 	848  

1 80 815 
1 60 886 

1 17 207 861 
180 2511 911 

1 51 242  932  

20, 251  932  

2,0 80 945 

015 
1 00  

Frisk r i1k43dni 

u.,,,,rretrin 
Dagsprior Allinge Kolonial- Proa 

anbefales fra Lager 	kf,11 

Moraholms Spare- & lAallebsses N)  
Modtager:I 	al  ,rti4ata  alii;;11-iparekassevilkaar til 	Rente  

CL 	

,----="- Afdeling i Allinge 6 

Kontortid: 10 —12 og 2-4. 

'olie 10 2 pCt. p 
i
a.

en  

..-iineude .MITleivgiellost og ny Fabrikation, kit.) Al. 	os -rene 
A tiar langt over 

1"" ,iluldsfrokager, Dansk Soyaskraa. 
' alt  a ,' DL f tgan 

t øve Hvedeklid. Blodmelassefoder, •  
Det ægte Glutenfoder 

ventes i kommende Uge 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

‘11 still ,a) II 1 C0~ 1/  11 !RI/ 11  1  Nim!, 	■1 11 /1911 

For Herrer: 
Manschetskjorter 

hvide og kulørte, i mange Mønstre, fra 3-6 Kr. 

SLIPS 	kolossalt Udvalg i alle Faconer. 

Kraver, Flipper og Manschetter, 
Kravetøjet ,Zephyr Royal"' er det billigste i  Brug, 

da det kan afvaskes al enhver. 

Sokker, Strømper, Handsker, Vanter, Seler. 

Kraveskaanere, Lommetørklæder. 

Ilatte, "ter og ;Kasketter. 
• Sweaters (Gensere). Uldveste og al Slags Underbeklædning. 

Nordlandets Handelshus. 

Nyttige Julegaver! 
r, 

/I■ ItTiWiWiWtx //1/11 /nit  Ptn ii■ &ffi a"N Affl~a»brA 

Extrafint nyt islandsk Lammekød, 
dyrlægekontrolleret, samt extra gode Kogeærter anbefales 
til billigste Pris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ikke dellhilligsledm den lækreste Kliiiris%)[ 	il vi, 
Vi har købt et stort Parti af den allerbedste Sort,It;s(rigtig en 

Eæltherbidslten). 

Fineste afnakket Bilduadal Klipfisk fra 2-5 Pd. Pris 40 øre Pd. 

4 pCt. Rabat ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Anker Hee urd's 
bekeniVe 

Gryder 
anbefales. 	• 

Ordet er frit! 
Vi ger enre mange Læsere i By oe paa Land opmzesksom pas, at enhver kan 

faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i ,Nord-Bornholms 

hUogeRldebtil'i'nid;.  en sømmelig Form og indenfor 
Isen er kun, al det skrevne er 

rimelige Grænser, samt at Insendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionelt gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet 
og det er en Selvfolge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Etterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- di Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
DarupSkibsexpeditionen, aahen ved Ski-

beses Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag I-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredaidtr7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3 "'"' 
Postkontoret 9-12 og 2-7. .ftylslf.-  

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2, 
Borgmesteren. Kontortid hver Sdgnedag 

Kl. 3 pas Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fre-

dag 7-8, Tirsdag; 3-3,30, 

Roane-Sandvig  
Fra Rønne 	715  1035  3" 815  

Nyker 	7" 1055  351  855  
Klemensker 	755 11'3 4n 853 
Helligdommen 8'4  1167  452  911  
Tein 	 830  11" 448  987  
Allinge 	8" 12" 501  950  

Til Sand vig 	gis 1213 507 945 

Søn- og Helligdage. 

Sand vi g-Ronne. 
Fra Sandvig 	700  I020 11e  753 

118 805 
1 20  8,5  

Allinge 	705 10" 
Tein 	 7i4 1055 
Helligdommen 73, 1050  146  834  

Vridemaskiner, 

Tojruller, 

Husholdnings-

maskiner 

Største Lager al 

Isenkram, 

Glas, Porcelæn og 

Fajance, 

Pi-c) cl.-LiIx..tfc)rr 

Spise ag .t` 

hittet 
samt hele 

Kokkendslyr, 


