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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl. 
Og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den stsrste Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert hent og egner sig der 
for bedst ilt Avertenng. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af tysningrr, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontonr saml paa Bladets Kontor og 
kaster 50 Ore Kvartalet. 

En Julenats Drøm. 
Af 

Ingeborg Vollquar lz. 

—o_ 

3  ens Peters Moder gik og dæk-

kede Bord — Juleaftens Bord 
— til sig, sin Mand og sine 

tre Børn. Engang imellem stand-
sede hun og lyttede eller Postbudets 
Trin, og da del endelig ringede, 

f6r hun ud, og mellem den Haand-
fuld Julebreve, han rakte hende, 

søgte hun febrilsk eller et eneste -

en Konvolut med udenlandsk Fri-
mærke og med en endnu lidt barn-

lig og ubestemt Haandskrifl; men 

den var der ikke, og skuffet og be-

drevet lod hun Brevene ligge paa 
Bidet'et], medens hun atter gav sig 

flag med at ordne Bordet. Men det 
gik langsomt. Tankerne var ikke 

ved Arbejdet, og hvor var det ogsaa 
muligt, at de kunde være det 1 

Her gik hun og dækkede Fest-
bord til sig, sin Mand og de tre 

Børn, medens det fjerde — den æld-

ste Søn — for første Gang i de 15 

Juleaftener han havde oplevet, skulde 

tilbringe den hellige Aften borte fra 
Hjemmet I 

Det havde altid været Jens Peters 
Drøm, at han, saa snart han blev 

stor, vilde til Ses. Ud med et rig-
tigt Sejlskib vilde han, ud at se 

fremmede Lande, tjene Penge og 

komme hjem som en rigtig Sømand, 

der havde en Masse at fortælle. -

Og Forældrene havde fejet barn i 
hans ønske. Det faldt meget be-
lejligt, at den første Fugl fløj saa 

hurtig fra Reden : en lille Fuldniæg-

tiggage strækker ikke langt, . og en 

mere eller mindre til Kosten i det 
daglige mærkes straks: 'Alligevel 
havde det været svært for Forældrene 
at sige Farvel til deres Dreng, da 

han endelig forbyret som Skibsdreng 
roede 'ned de andre Søfolk ombord 
til Briggen „Bellona", der las for-
løjet ude i Havnen, og som skulde 

til England ined Cement; især Mo-
deren glæd lidt af Længsel efter sin 
Dreng. Men saa kom hans første 
Brev fra England. Del meldte, at 
han var rask og tulle Søen godt, 

og nogen Tid efter kom der et langt 
Brev fra Frankrig, hvori Jens Peter 
beskrev alt det nye og herlige, han 
saa! han lod saa glad og tilfreds, 

at Moderen følte sig helt trøstet,— 

Enhver Stand havde jo sine Skygge-

sider, men med Guds Hjælp og sin 
egen ærlige Vilje fandt Jens Peter 

vel nok frem paa den Livsvej, han 
nu engang havde valgt sig. Det var 

heller ikke del, Jens Peters Moder 

sørgede over, at hun skulde und-
være sin Dreng Juleaften, San barn-

agtig var Min ildte; hun vidste jo, 

at nuar Drengen var mellem frem-

mede og havde Pligter, saa gik de 

fremfor alt andet. — Nej, det der 
pinte hende, var at Jens Peter i hele 

4 Marineder ikke havde ladet høre fra 
sig. Hun havde fulgt Skibet i Sø-
farlslidende fra Frankrig til Byerne 
pari Midclelhavskysteri og været saa 

inderlig glad, hvergang hun læste 

.Bellona" ankommen der og dertil, 
alt vel ombord —, og saa havde 
hun glæder sig til, al nu skrev Jens 

Peter nok; men Tiden var gaaet, 

Dagene var blevne til Uger og Maa-
neder, og der kom intet Brev fra 

hendes Dreng. I Begyndelsen und-
skyldte hun ham for sig selv, mente, 

at han vel ikke havde haft Tid -
det nye og uvante Arbejde optog 
ham vel, saa han ikke naaede at 
faa skrevet hjem. Maaske havde de 

ogsaa kun ligget kort Tid ved hver 

By. Hun vidste godt, at hun nar-
rede sig selv. Havde Jens Peter 

villet, kunde han nok have faaet 
Tid til at sende sin Moder et Par 

Ord, en eneste lille korl Julehilsen, 
der kunde have sagt hende, at hen-

des Barn paa denne Højtidsaften i 

Tankerne var hos sine kære. 
Bitre Taarer gled ned ad hendes 

Kinder, men saa tog hun sig sam-
nien og dækkede Bordel færdigt, 

og da kort efter den lille Familie 

sad om det, var hun nogenlunde 

rolig. Hun vilde jo saa unødig spo-

lere Aftenen for de to sniaa Børn, 

den 13-aarige Anna, der selv holdt 

saa meget af sin .store Broder", 

hjalp hende saa flinkt nied at 'note 

dem — men nogen rigtig festlig 

Julestemning kunde ingen af dem 

fremtvinge — og da de kort efter 

sang Julesalmerne, havde Anna lige-
som sine Forældre Taarer i øjnene, 

.Er del for Jens Peter I græder 
spurgte den lille Povl og saa fra 

den ene til den anden, og da Mo-

deren nikkede, medens store Taarer 
løb ned ad hendes Kinder, udbrød 

den lille 6-aarige Kirsten forbavset : 

,Men er der da ingen Vorherre 
og ingen Juleaften, hvor lian er?" 

Ved delle Spørgsmaal brast Mo-

deren for Alvor i Graad, og da alle 

var komne i Seng, laa hun længe 
og tænkte paa den lille Kirstens 
Ord. 

Nej — det var vist netop den 
egentlige Grund til hendes Sorg, -

der var vist ingen Jul og lugen Vor-
herre for Jens Peter. der hvor han 

var i Aften I Med en Moders sikre 
Instinkt anede hun, at det ikke 
alene var hende og Hjemmet, hen-
des Dreng var gledet fra. Hun havde 
altid gjort 1-løjtiderne i Hjemmet saa 
smukke og højtidelige, for at Bør-
nene netop gennem disse Minder 
skulde knyttes fastere til del og til 
ham, som hun vidSte, ingen al dem 

Bedstemors Juleaften. 
—o- 

ysene slukkes: eet for eet, -
Bedstemor sidder og grunder. 

Det dufter saa stærkt - 
af Dage, der gik, 

al glade og sorgfulde Stunder. 

xxx  
Bedstemor mindes med Glans 

i sit Blik 
den Tid hun som lille Pige 
selv gik om Træet og glad sang med 
urnel Kongen fra Himmerigs Rige. 

Y Y Y 

Hun mindes en Jul, da hun 
ungpigeglad 

gik med havn  ad de hvide Veje 
og hørte, hvor muntert Hækken sang 
dybt i det frosne Leje. 

x X Y 

Han drog hende til sig, mens 
Stjernerne bo 

som Guld paa den llejelsblan I bulme! 
og glad hun saa i hans stærke Blik 
og følte sig ør og svimmel. 

xxx  
Sneen faldt dryssende, 

Fnug paa Fnug -
og smeltede mod hendes Kinder. 
varsomt kyssed han Draahen bort.-
- Men Bedstemors Smil forsvinder. 

xxx  
Bedstemors Øje er mørkt af Sorg, 
paa Kinden brænder en Taare 
hun mindes den Jul, da Bedstefar laa 
død og kold paa sin Baare . . . 

XXX 
Og Lysene slukkes, eet for eet, 
som Sljærneøjne, der svinder. -
Bedstemor sidder stum i sin Stol 
og sysler med gamle Minder. 

Vibe. 

kunde undvære, og naar hendes 

Dreng paa den første, store Højtid, 
lian var paa egen Haand, kunde 

glemme sit 1 ljem — saa inaalle lian 

ogsaa have glemt sin Gud, og saa 

var han i Nød. Og med al den [li-

derlighed og al den Kraft, en be-
drøvet Moders Bøn kan eje, bad hun 

i den stille Juleutal, hvor hun søvn-
løs og fortvivlet kastede sig pari sit 

Leje, til Gud, al han dog vilde 

hjælpe hendes Dreng tilbage paa 

den rette Vej og aller gøre harv til 

det kærlige, gode Barn, han altid 

før havde været for sine Forældre og 

Søskende. Til sidst bad hun om, 
at Gud, for hvem intet er umuligt, 

et eneste øjeblik vilde lade hende 

se sin Dreng. 
Og Gud forbarmede sig over 

hende. Han lukkede hendes for-

grædte Øjne i Søvnen, lian gav hen-

des bedrøvede Hjerte Fred, og i 

Drømme lod han hende i deri hel-

lige Juleval være sammen med det 

Barn, om hvilket alle hendes sorg-

fulde Tanker drejede sig. 

— — — 
Jens Peters Moder syntes pludse-

lig, det var, som blev hun løftet af 
et Par mægtige Arme, og som bar 
de hende eller svævede 'ned hende 
ud tel Huset, langt op over den 
slumrende By, hen over Kirkelaarne, 
over de snedækte Marker, højl op 

over Skovenes bladløse Trækroner 
og ud over del store bandende Hav, 
hvor de mægtige, sortgran Bølger 
med de sydende Skumtoppe stedse  

blev højere og vildere. Forrevne 

Stormskyer jog hastig lien over den 
mørke, truende Himmel. Den fejen-

de Blæst over Land havde her rejst 

sig til en hvinende Orkan. 

.Hvor er vi?' spurgte Moderen 

og saa sig gysende om. 

.Over Nordsøen, tæt ved Jammer-

bugten,' svarede Drømmens Engel, 

.og det lille sorte P•mkt derborle 
er Skibet, hvor din Dreng er om 

Bord, — vi er der straks." 
Moderen lukkede øjnene i Angst. 

Til denne lille Nøddeskal, der sart 
ud son) et Fnug I en Ktempehaand, 
var hendes Barns Liv betroet! Men 
hun fik ikke Tid til ængstelige Re-
[lektioner, — i næste Øjeblik følte 
hun det gyngende Skibsdæk under 

sine Fødder. 

Høje Kommandoraah, der blev 
borte i Stormens Hvinen, lød om-

kring hende ; vrede Skældsord og 
angstfulde Forbandelser blandedes 
med Eder, medens del hastigt ud-
purrede Mandskab tumlede op paa 
Dækket for at gøre, hvad der kunde 
gøres for al redde Skibet, — de 
Planker, der skulde beskytte deres 
Liv mod Undergang. 

Straks kunde hun ikke skelne no-
get i det rugende Mørke, men lidt 
eller lidt traadle all tydeligere frem 

for hendes Blik, der nu ligesom syn-
tes at se klarere og mere gennem-
trængende end ellers. Huri saa Kap-

tejnens Kahyt agterude, Mandska-
bets forude og Rorgængeren i Olie-

tøj fra Top til Taa henne ved det 

knagende Ror. Stormen syntes at 

være kommen bag paa dein, thi alle 

Sejl var satte, og Mandskabet var 

paa Styrmændenes og Kaptejnens 
Kalden kommet farende op fra deres 

Lukaf. Søgende saa Moderen sig 

out; der, allerbagest, lænet op til 

Kallytsdøren, stod Jens Peter inel-

len de to Jungmænd og Letmatro-

serne. 

Et eneste Blik kastede hun paa 
sin Drengs Ansigt, der nu var blegt 

og fortrukket af Angst, — et eneste 
Blik, men det var nok til at forklare 

hende, hvordan det var gaaet til, 
at han havde glemt sit Hjem, sine 

gode Minder og var bleven en vild-

farende Sjæl. Jens Peter havde al-
tid været lel paavirkelig ; hans vær-

ste Fejl var et lidt trodsigt Sind og 

en stærk Forfængelighed. I Hjem-

met under kærlig Omgang havde 

det været lel at holde den første 

Fejl nede, og ledet og kuet i rette 

Tid kunde den barnagtige Forfæn-

gelighed maaske væne blevet' til 

sund og ædel Ærgerrighed. Men 

den Omgang, han her havde været 
under Paavirkning af, havde kun gi-
vet alt det slette i ham Vækst. Hun 
saa rundt Erna Folkene. Den ene 
Jungmand, en Dreng lidt ældre end 
hendes egen, havde et Ansigt saa 
haardt og bittert, som Ina der en 
Barndom fuld af den tungeste Sorg 
og Nød bag ham ; den anderi, der 
var større, »havde el lumsk Smil og 
et Blik fuldt af æggende Trods. 
Den ene Letmatros saa sløv og Iling 

ud, den anden letsindig og ligeglad. 

De ældre Matroser var trætte, ud- 

slidte Mænd, og Kaptejnen selv, 
der for mange Aar siden ved et For-

lis havde mistet sin Hustru og sit 

eneste Barn, saa ud, som rugede 
han over en uudslukkelig Sorg. 

Mellem disse forskelligartede Men-
nesker, mest henvist til de unge, 
havde hendes ubefæstede Dreng 
gaaet. Der var vel bleven gjort Nar 

af hans Hjemve, hans Længsel efter 
Moder, -- man havde vel let at 

hans naive Syn pari Sølivels Her-
ligheder, maaske spottet hans Guds-

frygt, æggel hans Trods og drillet 
ham ond I — Ikke vilde hun vælte 

Skylden for hendes Drengs Forliser-
delse over paa de andre stakkels 

unge Mennesker; Jens Peter havde 
jo haft et godt Hjem, gode Minder 
-- vidste, hvor lian skulde søge I fjæl-
pen, naar han var i Nød, men al-
ligevel forstod hun nu, at Jens Peter 

havde haft del ondt. Han havde 

ikke været standhaftig i sin Kamp, 
men ingen vidste heller, hvor haard 
den havde været, Pas niindre end 

el Sekund var alle disse Tanker fa-
ret igennem hende, medens hun 
stirrede pas sin Dreng, der tvivIraa• 
dig og angst var bleven staaende 

ved Kahytsdøren. 
De ældre Matroser var allerede 

oppe i Masterne for at klare Sejlene, 

Styrmændene beordrede Letmatro-
serne og Junginændene til Hjælp, 

da saa hun pludselig den ældste 
Jungmand bøje sig hen mod Jens 

Peter med et ondt drillende Smil. 
,Naa — nu kan du da komme 

til at vise, om- al dit Mod og din 
Dygtighed er andet end Pral! Lad 

os nu se, hvad du duer til, — det 
er der ingen, der har set endnu, du 

— Moders Dreng!, hørte hun ham 

raabe til Jens Peter, idel lian paa 
Styrmandens Ordre. selv begyndte 

at klatre til Vejrs. Den anden Jung-

mand lo og fulgte ham, og Mode-
ren saa, at Jens Peters Ansigt for-

trak sig i vild Trods, medens han 
knyttede Hænderne som i afmægtigt 

Raseri. 
_Jageren maa beslaas,* hørte hun 

Styrmanden raabe, „Jens Peter, -
Dreng, det inaa du klare, — Jager-

bom men kan ikke bære større Vægt, 

især i dette Vejr I" 
(Fortsættes.) 

Ndemorluipuloilifolls Calor 
0— 

En Sygdom. og hvorledes den 
helbredes. 

Det kulsorte Mørke, som pas 

Grund at Zeppelin-Faren hat lagt 

sig over London, har heinkaldt en 
ganske ny Nervesygdom, som man, 
maa søge Helbredelse for ved at 
rejse til Byer, der ikke er udsatte 
for Besøg af Zeppelinere. 

I _Daily Mali' fandtes forleden 
følgende morsomme Beskrivelse af 
dette nye Lægemiddel af en Patient, 
som har anvendt det med Held. 

,Efter tre Dages og tre Nætter'''. 
Ophold i en By i det Indre al Lø' 

Fredag den 24. December 1915 



:let, der ikke er truet af Zeppelinere 
og derfor er• lige saa godt oplyst 
som i Fredstid, er jeg bleven 

Aar yngere! Mit Haat er ikke læn-

gele glast. som før urin Afrejse, og 
jeg el glad og minder, som jeg var 
i Tiden før det ægyptiske Mørke. 
Jeg bar i tre Nætter svælget i elek-
tgske Lampers og Gaslygters hini• 
ineIske Lys. Jeg kan ikke mindes 
i hele mit Liv al have haft en saa 

dejlig Ferie. Ingen Læge har »be-
falet mig denne By, og eftersom 
næppe nogen Læge kommer paa 
den Ide, vil jeg selv glæde mine 
Medmennesker med disse Oplysnin-

ger. 
Saa snart jeg om Aftenen var 

kommen hertil og begav mig paa 

Vej til Hotellet, følte jeg mig som 
født paa ny. For — tænk Dem -

Gaderne var klart oplyste, og Bu-

tiksvinduerne strimlede af Lys. Ja, 

der var saa lyst, at man lydelig 

kunde skelne hvert Menneske paa 

Gaden og næsten se vedkommen-
des Ansigt. Jeg vilde knap tro mine 
egne Øjne ved delte Syn Man be-

høvede ikke at føle sig for langs 

Husrækkerne for ikke al gaa vild, 

man stødte ikke mod Lygleprele og 
fik ingen Buler i Panden. Man faldt 

- ikke over hjælpeløse Medborgere, 
og udsalte sig ikke for Livsfare, 
nalr man skulde skraa over en Gade. 

Med et Ord t det var en ny, klarl 
oplyst Verden, jeg var kommen ind 

i. Det var som om jeg vandrede 
rundt under Rivieraens varme Sol. 

For os Londonboere, der ængstelige 

famler omkring i et rædselsindgy-
deride Mørke, er et Ophold i en vel-

oplyst Provinsby den bedste Rekrea-

tionskur, som kan tænkes." 

Vort Bysbarn, 
Frk. Kamma Thor n, vies Lille-
Juleaften i Aalbæk Kirke i Jylland 
til Kunstmaler Axel Salto,  en Søn 

af Oberst Salt o, København. De 
nygifte vil tilbringe Jule- og Hvede-

brødsdagene hos Kunstnerindens 

Onkel paa Gaardbogaard i Jylland. 

— Hos Kunsthandler Chr. Larsen 

paa HøjbropIads i København har 

den unge Malerinde for Tiden en 
Udstilling af Malerier, Aquaieller og 

Tegninger, hvoraf vi sidste Sommer 
under hendes Ophold herovre havde 

Lejlighed til at se nogle tolder Ar-
bejde. 

De københavnske Blade bringer 
i Anledning af denne Udstilling en 

enstemmig rosende Kritik, der frem-

hæver Kamma Thom som en „in- 
tele 	Kunstnerinde, i hvis Bil- 
leder 1 /j.ei‘ lied og Lune kommer 

til Orde Side om Side med en fin 

Linieførelse, for hvilken hendes Bil-

leder af nogle Jerseykalve (Motiv 
fra Hanunersholni) giver det mærke-
ligsle Udtryk" osv. 

Vore Læsere, der med Interesse 

Ilar fulgt deres Bysbarns Udvikling, 

vil sikkert ønske det unge Par Held 
og Lykke bor Fremtiden — slavel 
udi Ægtestanden som paa deres 

fælles kunstneriske Løbebane. 

livorlor Du over Anen - -? 
Vore Butiker straaler i disse Dage 

i festlig Julebelysning, og gaar man 

de righoldige Udvalg igennem vil 
man finde, at dansk Arbejde og 
dansk Industri herhjemme mere og 

mere vinder frem i første Række 
blandt de udstillede Sager. Maaske 
er det kun en Følge af at Krigen 

har lammet en stor Del af den uden-
landske Industri, men det vil være 
at haabe, at dansk Foretagsomhed 

under de for Tiden herskende gode 

Konjunkturer kan vokse sig saa stærk 
at den med Held' kan konkurrere 
med Udlandet. Det er jo mange 
Millioner, der tidligere aarlig er van- 

drel ud af Landet lit Skade for os 
s lv, saa det er ar balre, at det kø-
beode Publikum nu har beset Øjnene 
op og fortrinsvis køber de danske 
Frembringelser, niar disse ere lige-
saa gode og billige. 

Husk det ved Deres Juleindkøb 
og giv, hvor det lader sig gøre, de 
danske Foillinet ! 

Og endnu en Ting. 
Gør Deres Indkøb — ogsaa Jule-

indkøbet — lier i Byen! Vore Hand-

lende og vore Haandværkere betje- 
ner Dem mindst lige saa go. 	.rn 

andre Byers. 
Vore Interesser balder dog sam-

men. Fælles er vore Skatter og 
andre Byrder. Lad os derfor gen-

sidig støtte hverandre, saa bliver 

Byrderne lettere at bære, og derved 

skabes en god og sund Bypatrio-
tisme, der giver vor By Betingelser 

for fremtidig Vækst og Trivlsel. 

En Bypatriot, 

Fra Uge til Uge 
Vi anmoder herved vore Læsere 

om at tegne sig som Abonnenter 

paa „Nordbornholnis Ugeblad" for 

det kommende Aar. Udgiften vil 

næppe mærkes for den enkelte Hol-

der, og Indtægter', der herigennem 

tilflyder Bladet, vil sætte delle istand 
til al ofre noget mere paa sit Ind-
hold og Udstyrelse, saa det kunde 

blive el udpræget bornholmsk Uge-
blad, saa vel I Billeder som Tekst. 

Samtidig benytter vi Lejligheden 
til at ønske vore Læsere en 

Glædelig Jul! 

Regnskabet for Allinge-
Sandvig Kommune 
ligger i Juledagene til behageligt 

Eftersyn paa Raad hu set. Pladsen 

tillader os først i næste Uge at bringe 
en Oversigt derover. 

Gratis Bogudlaan. 

Ogsaa i Aar kan Beboere i Al-

linge-Sandvig Kommune gratis tast 
Bøger al laane i Juletiden. 

Bøgerne skal tilbageleveres Fre-

dagen den 7. Januar, hvis man ikke 
vil fortsætte 50111 betalende Larmer. 

Der er Udiaan paa Torsdag (Lille-

Juleaften) Kl. 7-8 1 St. f. Fredag. 

En Fælde med en Guldkæde som Agn. 
Da et al de engelske Regimenter 

under del store Septeniberslag havde 

erobret nogle tyske Skyttegrave, fik 

en nf de britiske Soldater øje paa 
en Guldkæde, som las pas Bunden 

al Skyllegraven. Han bøjede sig 
ned for at tage den op, tuen i del 

samme skele der en forfærdelig Eks-

plosion, saa at en stor Del af Skyl-

tegraven blev ødelagt. Tyskerne 

havde stillet en Dødsfælde paa den 

Mande, at de havde undermineret 

Graven og havde fæstet Kæden til 

Minen saaledes, at saa snart nogen 
forsøgte at lage den, vilde Minen 

eksplodere. Del mærkelige ved Hi-
storien var imidlertid, at Manden, 

som mod sin Vilje havde fandt Mi-
nen til at eksplodere, selv slap Ira 
det omtrent uskadt. Og Kæden har 

han nu taget med sig om en Erin-

dring hjem Ill England. 

En god Gerning. 
En Matros, der Ian for Døden skrif-

tede for Præsten og regnede en ugu-
delig Mængde Synder op. 

Præsten korsede sig og spurgte, 
om han dog ikke kunde have gjo r 
en eneste god Gerning. 

— Jo, Hr. Pastor, jeg kan huske 
en; men den var ogsaa god tit 
Gavns. 

Det var en Gang, vort Skib laa 
indefrosset, og jeg var mad ud for 

adiske. Saa bør te jeg pludselig nogle 
høje Vræl fra en Vaage. Da jeg 
kom derhen, var det en Jøde, der 
var faldet deri. Han bad saa ynke- 

ligt, om Jeg vilde hjælpe ham. 
— Ja, din Jødetamp, sagde jeg, 

Ilvis du vil omvende dig og blive 
en rigtig Kristen! 

Del vilde han saa gerne, og jeg 

tog ham saa I Kraven, dukkede 

ham tre Gange ned og sagde det, 
der skal siges. Nu troede Jøder.' al 
han skulde komme op, men saa 
sagde jeg: 

— Se, nu er du en rigtig Kristen; 
men hvis du kommer op, saa bliver 
du snart en forbande! Jødeknægt 

igen; derfor er det bedte, at du dør 
i din Tro! Og dermed gav jeg ham 
en ordentlig Tur ned under Isen! 

Hvad mener De nu, Hr. Pastor, 
kan en saadan Oinvesidelse ikke veje 
op med alle mine Synder ? 

„Det er jo bare Bocherr 
Politiretten i Bern behandlede for-

leden en tragikomisk Sag mellem 

en Tysker ved Navn Wagner og en 
franskfødt Fru Bargi. 

De to Kontrahenter havde siddet 
i et Biografteater i Bern, hvor der 

bh a. forevistes el Billede med Tit-

len: „Badende Soldater'. Fru Bfirgi 

havde ventet at se nogle af sine 

unge, tapre Landsmænd og haabede 
paa en 1111e, patriotisk Sensation. 

Da hun imidlertid pari Lærredet saa 

nogle høje, preussiske Grenaderer, 
kunde hun ikke lægge Baand paa 

sin Skuffelse, men udbrød højlydt. 
„Det er jo hare Bocher V (Som be-

kendt el fransk Øgenavn for Tyskere). 
Hr. Wagner, der sad ved Siden 

at hende, protesterede mod en saa 

turcykel Ytring i det neutrale Bern 
og fik Medhold al flere af de tilste-
deværende. Lidt efter udartede 
Skænderiet til Haandgribeligheder 
mellem Fru Berg! og Hr. Wagner, 
Der blev nu gjort lyst i Salen og 

sendt Bud efter Politiet, men inden 
dette naaede „Krigsskuepladsen', 
havde de kæmpende sønderrevet 

hinandens Hatte og kradset hinan-
den ret forsvarlig i Ansigtet. 

Det lille Eventyr kostede Hr. Wag-

ner 20 Dages Fængsel og 40 Francs 
i Bøde. Fru Burgi slap med 60 

Francs i Bøde. 

Gudsljenesteroo Maner. _ 
Fredag d. 24. (Juleaften) 

Allinge K. Kl. 5 Gudstjeneste n ed 
Messesang. 

Juledag 
Ols Kirke Kl. 91/, Skrin, Kl. 9. 
Allinge K. Kl. 2. 

2. Juledag. 

Allinge K. Kl. 91/2. Skrin. 9. 
Ols Klike Kl. 2. 

Tirsdag den 28. Juletræsfest i Beatet 
i Olsker Ki. 2 og i Sandvig 1(1. 7. 

Onsdag deri 29. Julefest i Tejn Kl. 
6. Alle er velkomne. 

Torsdag den 30. Juletest i Allinge 
Menighedshjem Kl. 7. 

Juledag 
Evan. lulh. Missionsforening Allinge 

Kl. 31/2. Th. Madsen. 
2. Juledag Kl. 31/, M. Kofoed. 

Juledag 

Rutslcer Missionshus Kl. 91/9, Vestli. 
2, Juledag Kl. 91/,;. M. Kofoed, 

Nogle Eksemplarer, 
rene, ubeskadigede, af Notilliong 

holms Ugeblad Nr. 13 for Januar 
1914, der skal indleveres Ill Biblio-

theket, ønskes til Købs af Bogtryk-
keriet i Allinge snarest. 

Allioll e-Son d v IB Sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne sand fri Læge for 
deres hjemmeværende Børe under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

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

Brødrug 
til Amtes Kernopkib 

modtages indtil videre til 1. Januar 
1916. 

Nordlandds Handelshus. 
By- og Herredsfuldmeegtig 

Johannes Kofod, Hasle. 
trælles pas Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Af tørrede Frugter 
kan laves forskellige 

velsmagende Retter! 
soni ene sunde og yndede af havde 
gamle og unge. Tørrede Frugter 

ere drøje, der behøves kun el lille 

Kvantum til en slot Portion Grød, 
og vi sælger; 

Nye tørrede Ring-Æbler 	ø 65 
Udborede ekstragode Æbler 65 
Ekstra Mærke af Abrikoser 80 
Nye Sevilla Figner 	30 

alle Priser pr. Halvkilo med Rabat 

pr. kontant i 

Nordladets Hele!shus,  
3 aora Petersens 

Nodeforretning *rulning 
findes et prent Udvalg i Damebluser 
i Uld og Silke. Dnabsdragler ud-
lejes. 

Spillekort 
Whist og L'hombre 

i alle Kvaliteter. 

Larsen. 

1 færdigsyet Linned, Forklæder og 
al Underbeklædning til Børn og 
Voksne. Kraver, Kravattes. Sløjfer, 
Slips, hvide og kulørte Skjorter, 
Pynteforklaader, Bælter, Slør og 
Handsker, drille Vanler og hjemme-
hæklede Dameveste. 

En Mængde paategnede Ting i 
Lærred og Klæde. 

Gode Uldtæpper. 
Mange nyttige Julegaver. 
Sæber og Parfumer. 

dansen, 
Sandvig. 

Den allerbedste, afnakket, ren 
og hvid 

Jule-Klipfisk. 
Hel brun 

til tijeniniewaling 

Aldeles ekstra Kvalitet 
ægte Japan Riis 

Disse Varer er aldeles eksir a, og 
bliver fremtidig vanskelige at skaffe 

frem. Derfor heder vi Kunderne ørn 
at forsyne sig. 

Norgondels HatelsInis. 
f 	4-Ugers Grise 

er til Salgs pen 

Sondre Bedegadegnard, 
Klemensker, Telf, Klemensker u. 19. . 

Allinge 
Biografteater 

FONSIlIN 2. Juledag 
lit s:rd vanlig Tid. 	Pr,)grAlti:,,cift,,,. 

Superfosfat 
er hjemkommen 

De bestille Partier udleveres 
grime snarest muligt. Pilsen fast-
sættes senere, og Gødningen skal 
først betales til 1. April 1916, 

37% KallgodnIng venter vi at 
kumte ekspedere lidt længere hen. 

1Vordlantlels 
tinbol Halo! 

Hvor skat De hen, Hr. Kofod? 
— Det skal jeg sige Dem, dl-tr, Dam: 

ketf.gird"J: 
sK:cil<47t  drikkelt•nter% 

Vinterhaven 
 'Loknaleit er altid asean  de jlig  1  

opvarmet, og Værten modtager gerne For-
udbestillinger pas større eller mindre Sel-
skaber, saa man træller altid gode Be-
kendte og tilbringer en fornøjelig Alten 
der. 

Sin?trnr jeg virkelig, jeg gear med,  

Grnlis Julekort r horivtql 
For at gøre hele Sandvig bekendt 

med min kraftige gode 

Pir KAFFE -111111 
tilbyder jeg enhver Køber af Katte 
fra i Dag til Nytaar fril Valg 1 mine 
smukke Jule- og Nytaarskort, Værdi 
fra 5-10 øre. 
Ved Køb af 	1/, Pd. I Kort 
— — 	 sis 	2  — 

1 — 5 — 
Chr. Bidstrup. 

rad Dem fotografere nul 

Atelieret er aabent Søndage 10-3, 

Fotograf Alfred Kjoller. 
Damerne anbefales 

mine bekendte gode 

Directoire-Korsetter. 
Valdemar Jørgensen, Allinge  

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Nosndvlic—Henne. 
700 1015 310 au 

7" 102° 320  8" 
Irs jeg/ gas gø 

7" 10" 3'9  893  

87 70 1  11131: 449 192  98 091  
830  1162  447  900  

Henne—Mandvig 

Fra Rønne 	7" 1030  33° 813  
Nyker 	gas 1051 gat gui 

Klemensker 	7" 11" 4" 8" 
Rø 	 8" 1101   4" 911  
Tein 	 830  1163  4" 9" 
Allinge 	8" 12" 501 939 

Til Sandvig 	8" 12" 5°' 9" 

Søn- og Helligdage. 
Sandvis--havne. 

Fra Sandvig 	B,g 	Il, 6,0  705 
Allinge 	8„ 	1,, x 8„98  
Tein 	x I .19 x 815 
Rø 	 9iT 	1„ 632  810 
Klemensker 	9984 	206 6m) 80, 
Nyker 	x 	297 x 904 

Til Rønne 	10.6 	2,, 720 9» 

Itazine—Sand•Ig. 

Fra Rønne 	gro 	los -leo 811 
Nyker 	gir 	ir,o 4, Sas 
Klemensker 	9„, 	207 431 86y 

Rø 	 gra 	29e -Isa 911 
Tein 	 x 	2,9  519 917 
Allinge 	1013 	2ss r1i.g gas 
Sandvig 	1090 	30, 5,0 9,,5 

S
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt soin altid bringe et tilfreds 

stillende Resultat. 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Re 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 



Vi har lige oplosset 

Et stort Parti gode Itiskodshrædder! 
af rigtig god Kvalitet og Længder fra 7 til 14 Fod, Tykkelse 
ah og 1 Tom. Vi sælger disse meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Julegaver 
.111.11  Allinge Cigarhandel 

Paa Grund af Handelsophævelse 
sælges bele tilit Lager af Galanteri, Terracotta, Souvenirs, Læ-

dertøj. Piber, Stokke In. in. In. til lang( under Indkøbspris. 

Julekort i største Udvalg. 10 Stk. 25 øre. 

Chr. jørjensen. 
111•1101~ 

Alke llogrykkeri mbelales. TO101011 74. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

til (54 Øre NB. Zircagvo-re  
-d Margarine Nr. 48 	pr. Y2 kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Køb Julegaverne 
C. Larsens Skotøjsforretning, 

ALLINGE. 
Stort Udvalg af Filtsko, Tøfler, Slippers, Morgensko, 

Galoscher, Selskabssko samt Spadseresko og Støvler. 
saavel i Chewrou som Lak. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nyttige Julegaver 
købes bedst og billigst i 
Nordlandets Handelshus. 

Højeste Pris betales for Uld og Etude, naar Varer tages i Bytte. 

Vi anbefaler 

fikse og nyttige Julegaver 

Nbilestel 

til 6 og 12 Personer. 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Gi 

,.ALBA 

lorohloms Spare- & [fillobsses 
Afdeling i Allinge 

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

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pet. p. a. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

cKolonial- r froduktforretninj. 

Vi modtager gode Sædvarer af 

Havre, Byg og Blandsæd 
som Betaling for alle Slags Varer — og afregner allerhøjeste 
Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

C2,eirnaintrAri~e i  
FINESTE DANSK FABRIKAT 

0c71a.9e,2 -Q2u-fich Pa 10 10~ 

Rulorte Stearinlys. 
Prima hvide Stearinlys. 

Julelys af Paralin og Stearin 
i flere Støn etaer. 

Forskellig Pynt til Juletræet, 

Legetøj. 
Vær saa god at se paa Varerne i 

Nordlaoilels bidsk.  
4-500 Pund Orskar 

sælges. 

Allinge Cigarhandel, 
Telefon 92. 

En krkoollueo Julegave 
er altid en Æske ekstrafint Brevpa-
pir med Navn, Udvalg haves i saa-
vel haandgj. Bøttepapirer som silke-
forede Konvolutter. 

50 elegante Visitkort med Navn 
og i Æske — kun 1 Kr. 

De sparer mange Penge i Porto, 
naar De lader Deres Julekort trykke 

i Allinge Bogtrykkeri. 

Ægte vestindisk Rom 
150 Øre Flasken 

ægte skotsk Whisky 
forskellige Mærker 

ægte hollandsk Genever 
Prima Toddy-Rom 

I Kr. Flasken 
Portvin, Madeira, Scherry, 

Rødvin, Kirkevin 
fineste Kvaliteter billigste Priser 

Sæber og Parfumer 
stolt Udvalg til alle Priser. 

1. B. Larsen, 

Fotografier 
kan De endnu hm til Jul ved al 
henvende Dem til 

Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

iirbejdshest og en Ko 
stear til Salgs paa Stenbækken, 

Olsker pr. Tein. 

Køb Julecigarerne 
hos 

I. B. Larsen. 

Tørre og vellagrede Varer 
i hele, halve og kvalt Kasser. 

fra Isle Klasses danske Fabrikker 

mellemstore og smaa Cigarer 
i fikse Æsker og kasser 

Cigaretter i fikse Pakninger 

Amager-Hvidkaal 
Amager-Rødkaal. 

Friskbrændt og nymalet Malt, 
Ny dansk Humle, Daglig frisk Gær, 

Priserne ere billige i 

Nordlandets Handelsbus. 
Skynd Dem 

al komme med Billeder, som De 
ønsker indrammet til Jul. 

Henvend Dem i Atelieret 

ved Havnen. Telf. 4. Andr Ipsen. 

Marzliiaoligurer 
Marzipan i fikse Æsker 

Fineste Teaterkonfekt 
og 

Finesle blandet Chokoladekonfekt 
i smutcl udstyrede Æsker. 

cB. Larsen. 

Ile rode laleozia-llosioer 
som i tidligere Aar er solgt for en 
billig Pris, ere dyre og ikke til al 

skaffe. 
Vi sælger store blea Muskatel-

Rosiner af ny Høst (Konfektrosiner) 
a 55 øre pr. Halvkilo ined Rabat, 

Vi har et lille Parti Sultana-Ro-
smiler uden Sten. 

Nordlandets Ilaodelshus. 

Cigarer i fiksejutepakker 
anbefales som en kærkommen Julegave for Herrer. 

Allinge Kolonial- og ProduktforretniQg 

Frisklavet dansk Klidmelassefoder, 

Frisklavet Blodmelassefoder 
som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, Malkekvæg og 
Ungkvæg, er hjemkommet og sælges i Sække a 50 kg til en 
forholdsvis billig Pris. 

Grove danske Rugklid, Grove danske Hvedeklid, 
Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Blandssedskraa 

Friske gode Varer, som sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 
anbefales til Føbrikens Priser. Rabat for Honlant. 

Entivideic anbefales Kakkelovnsror, itlftle og Konifurelage 
samt ildfast Ler og Sten. 

diroduktforreininj 

r

S

.-  Brødrene Anker 
Jernstøberi 45c Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

elvvandingsindkeg. Vand. & Aljepumper ni. is. 

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang  Tilbud, og  vi er til 7Y eneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 



men %i har rigtig gode kalrlorrikke Kohfekt-Blommer af Høst 1914, som 
sælgys, de store a 65 Øre og de mindre a 50 Øre --- pr. Halvkilo - 

med Rabat for kontain. 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

JVJI. Chokolade 	Cacao til gamle rrriser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

JColonial- o e froduktforretning 

Til Toddy! Til „smaa Sorte"! 	Til Likørglassene! 
Vi har endnu et fuldt Fad at den rigtige gammeldags ,,Lewards-

Rom". Prisen er højere, inert Smagen er akurat den samme soul tidli-
gere. Al milde, velsmagende Rotusorler anbefaler vi : 

St. Crolx III 4 forskellige Priser. Mensdorfer-Rom. Martinique-Rom. 
Guava-Rom. Solbær-Rom. Endvidere har vi: Ægte mild Cognac og 
Kaffe-Cognac. Forskellige velsmagende Cognac-Soller i stort Udvalg og 
Priserne ere yderst billige i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Julen 
anbefales: 

Ekstrafin Javakaffe. Kakao, 
Chokolader, Konfekt, Nød-
der, Appelioner,  Figen, Sved-
sker, Rosiner i nye prima Varer. 

Til Bagning anbefales, fineste Flor-
mel i tre forskellige Kvaliter, Su-
kat og Kardemomme. 

Steztrinlys„Jul e I ys samt 

pæne Ting i J ul etriespy nt. 
Riis, Kliplisk;islandsk 

i fineste Mærker. 
Tobak, Cigarer, Ville, Cog-

nak ni, m. 
Alt i prima Varer til billigste 

Priser. 

Valdemar Jørgensen. 

etc 

iSr‘#5\1\ //7""11; 
Nyttige 

Jule gaver 
anbefales.  

Største Udvalg. 	1Billigste Priser. 

b*- 	ProduldlorreloiN. 

Julegaver i Krigstid.  

I Aar er der særlig Grund til at købe nyttige julegåver 

og ikke Luksusgenstande. Nedennævnte Artikler, som vi har 

Alt til Julebagning 
i ekstra udsøgte Kvaliteter anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Tolidifer, grov Toyak og Shag-Tohik 
er forhøjet kolossalt i Pris. Flere Mærker, som tidligere kostede f. Eks. 
1 Kr, Pundet, koster nu 150-175 Øre. Der vil ogsaa komme Prisfor-
højelse paa Cigarerne. Vi sælger dog vore tørre vellagrede Cigarer -
alle vore gode kendte Mærker — fremdeles indtil Nytaar, til de gamle, 
billige Priser. Benyt da Lejligheden. Særlig beder vi alle vore Kunder 
om al forsyne sig rigeligt. Vi er belavet derpaa. 

Nordlandets Handelshus. 

Deres Skotøj 
køber de godt og billigt — ikke alene til Julen, men hele Aaret 	i 

G. P. Petersens Skotøjsforretning i 
RADIUM er deri bedste Slcocrem. — Prima Galocher til gammel Pris, 

Telefon 107.  

Til Slagtning og Nedsaltning 
anbefales det at bruge 

det rigtige grove spanske Salt og raffineret Kokkensalt. 
Delte 

sælges I  Nordland ets Handelshus. 

Husk vort vslarlsorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er ilt T5enesIe. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

paa Lager i righoldigt Udvalg, 

For Damer! 

Slore Køkkenforklæder 
nye Faconer frp 1,35. 

Hvide og kulørte Pynteforklæder 
fra 50 øre. 

Skindhandsker med Garanti 
Handskekort 

beordrer Vedkommende kan faa 
udleveret Handsker efter eget Valg 

Yerseyhandsker og Vanter 
fra 35 øre. 

Elastik og Læderbælter 
Strømper, 

saavel grove danske som 
fine engelske. 

Skindkraver, Huer og Muffer 
til smaa Priser 

Damelinned 
af prima Sloffer i stort Udvalg. 

Tørklæder og Schawler 
Kaffe- og Spiseduge 

mange Kvaliteter. 

anbefales særlig 

For Herrer! 

Manchetskjorter. 
hvide og kalorie fra 3 Kr. 

Kraver, Flipper og Manchetter. 
Slips i alle Farver og Faconer, 
Hatte. Huer og Kasketter. 
Seler til gamle Priser, 
Stof- og Skindhandsker. 
Svære graa Uldsokker fra 55 øre 
Uldveste, Gensere. 
Arbejdshenklæder fra 2 Kr. 
Uldne Benklæder 

til 4„50, 5,00, 6,00, 8,00 og 10,00 

Spadserestokke. Paraplyer. 
Al Slags Underbeklædning 

for Voksne og Børn til ri-
melige Priser. 

Gulvtæpper. Sengeforlæggere, 

Rejseplaids. 
Uldtæpper. Vattæpper til nedsat Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

De smukkeste Julegaver 
købes bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
NB. Nas n isættes gratis i Løber af 1,/, Time. —Telelov 93, 

A. M. Lindberg. 

Vore igler er proppende fulde al Mel & ryit 
Extra Kageflormel i løs Vægt og i Poser sælges a 19-20 øre. 

Extra Bageriflormel 	do. 	 do. 	 171/5-18 Øre.  

Prima Bageriflormel (blandet dansk og amerikansk) a 15 øre. 

Extra prima dansk Rugslgtemel 	 16-17 Øre. 

Extra dansk groft Rugmel (tørret Rug) 	 11-12 øre. 

Extra hjemmelavede Byggryn 	 a 18-20 øre. 

Alle disse Sorter er af særdeles fortrinlig Kvalitet, og Priserne ere 

særdeles billige — med Rabat ved korden! Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Der kommer ingen nye Blommer Gratis Julekort i Sandvig! 
til Julen . Fur at gane trek Sandvig belsemtr 

med min kraftige giede 

ifillr KAFFE 11111 
tilbyder jeg enhver Køber af Kalk 
fra i Dag til Nytaar 	Valg i mine 
suaukkeJule- og Nymarskort, Værdi 
Ira 5-10 øre. 
Ved Køb al 	1/, Pd. I Kort 
— — — 	1/ — 2 - 

1 	5 
Chr. Bidst 

****4~{$4**** 
Vil De have en god og nyttig 

Julegave 
da gaa til 

Valdemar Jørgensen 
ved Havnen, 

hvor der findes et stort Udvalg 
lijoletojer, Blusestoffer, Sil-
ketøj og Fløjler, Kraver, 
Muffer, Paraplyer, Herre- og 
»emelt:11~er, Pyntefor-
klæder i stort Udvalg, pæne ny 

moderne hvide Damekraver, 
Duge. Servietter, Lommetor-
klieder, uldne Tæpper og 
~allier, Bord- og Gulvtæp-
per, Forliggere m. m. 

Systuen 
anbefales de ærede Kunder. 

Her kan faas 
Ideer til gode. nyttige og prisbillige 

JULEGAVER 
passende for enhver Alder.  

Dameartikler. 
—0- 

Dame-Handsker fra 	 50 
Børre-Handsker fra 	 .50 
Broderede Lommetørklæder 	100 
Bæltespænder fra 	 25 
Sinaa hvide Duge 	 85 
Exlra svære Linned-Duge indfil 2200 
Servieller pr. Dusin fra 	450 
Støveklude 	 12 
Karklude 	 15 
Gulvklude 	 25 
Svære Uldtæpper 	 685 
Færdige Lagener 	 300 
Dansk Dowlas, pr. Meier 	40 

do. 	ekstra 	65 
Gobelin til Solaprider 	135 
Papir-Bordløbere, lange 	35 
Korsetter 	 325 

do. 	ekstra 	 425 
do. 	ekstra eleganle 	6110 

Moire-Skørter 	 125 
Dame-Paraplyer 	 165  

Pynteforklæder 	 50 
do. 	elegante 150 

Husholdningsforklæder 	135 
Reforniforldreder i Lasling 	385 
Hvide Forklæder med Smæk 130 
Chemiser, svært Slof 	 250 
Broderede Underliv 	 100 
Engelske Strømper 	 200 
Kulørte Sybordstæpper 	 -13 

— Bordtæpper med Broderi 215 

lierreartikler. 
— o—

Hvide Manchetskjorter 
Kulørte 	do. 

— Skjorter 
Hvide Kraver 
Kulørte do. 
Herreflipper, engelsk Facon 
Sokkeholder 
Seler til Voksne 
Seler til Børn 
Mdl. Silke-Halstørklæder 
Silke Halstørklæder 
Hvide Slips 
Kulørte do. 
Bindeslips fra 
1/, Dusin hvide Lommetørklæder 65 
1/, Dusin ekslra line do. 	150 
11, Dusin kulørte Lommetørklæder 

med Bort 1,50 
Spadsereslokke 	 65 
Lonnneknive 	 50 
Paraplyer, ekstra 	 500 
Bonitildsbenklæder, prima 	180 

Børneartikler. 
— 0---- 

Forklæder lil Børn 
	

130 
do. elegante 
	

250 
Husholdningsdukker 

	
50 

do. 	 75 
do. 	 100 

Julestrømper med Legetøj 
	

50 
Den amerikanske Bygmester 275 
Dukker fra 
	

48 
Pige-Kaaber fra 
	

1100 
Drenge-Stortrøjer fra 

	
700 

Drengedragter fra 
	

700 
Pige-Vanter fra 
	

50 
Uldne Huer 

(
For den økonomiske Køber 

har vor Juleudstilling niere 
end almindelig Interesse. 

Mess eli s 
Chr. Olsen, Allinge. 

Telefon 100. 

Forretningen er amben 
paa Søndag fra Kl. -1--7 Efterm. 

Juleaften lukkes Kl. 

500 
335 
235 

50 
65 

fra 25 
75 

100 
35 
65 

150 
35 
50 
75 


