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Mosen. 

Nordbornholms Ugeblad 
udgaar i Dag med Tillæg, 

Mosen Ina ensom i- tusinde Aar. 

Knejsende Dunhamre 

stod der og svingede ; 

Tuernes Græs var som 

strittende Haar 

pyntet med Blaaklokkeklynger, 

som ringede. 

Brudelys pranged. Fra Kærulden fløj 

i Hesten de haarede Frø 

over Klokkerne. -

Mosen blev Olding 

med snehvidt i Lokkerne. 

Bly stod Forglemmigej 

duskvis og tittede 

trenktsomt paa Tuerne, 

Fnuggene hvidtede. — 

Ude i Udkanten stod der et Hus; 

angst for hvert Vindstød 

det skælved i Mønningen. 

Kold gennem Stuen 

strøg Rastvindens Sus 

nappede kaadt i Gardinet 

i Skyndingen. 

Manden tog Haspen af Vindvel, 

og sygt 

og kuldskært i Karmene 

bævred Levkøjerne ; 

tungt paa en Krog dingled 

Faareskindslrøjerne. 

Nu kom nok Vintren 

med Kulde i Stuerne, 

dvaske paa Loftsbjælken 

døsed alt Fluerne. 

Vinter og Frost stod for Døren igen. 

Sommeren døde, 

mens Blaaklokker ringlede. 

Stormen drog vred 

over Højmosen hen, 

alle de knoptunge 

Dunhamre dinglede. 

Manden tog Spaden 

og skar sine Tørv, 

trolig han sled, 

mens paa Piben lian bakkede, 

Konen sled med ; 

og hun pusted og snakkede. 

Tørven kom hjem 

og i ~vinterdagene 

Ina de i Ovnen 

og varmede spragende. 

. . . Mosen laa ensom detaide igen. 

Skunilivide Sneflokke 

stod ud at Himlene, 

Fnuggene trængtes 

i hvirvlende Rend ; 

hen over Tuer ' 

de væltad sig vrimlende. 

Mosen blev hvid 

som en opslaaet Seng ; 

medens de rygende 

Snestorme skummede, 

gemte den trolig den Varme, 

den rummede. 

Huset laa stumt som et Barn 

mellem Puderne. 

Blindt ud Frostnatten 

stirrede Ruderne. 

Jørgen Vibe. 

Fuld Kraft fremad! 
At Niels M. Gerald. 

—o- 

- Ser De, Sir — det er nu, hvad 

jeg altid har sagt : en Mands Stør-

relse, Kræfter og de Dele gør ham 

ikke til en modig Fyr. Se nu f. Eks. 

til mig — jeg manier mine otte og 

tresindstyve Tomnier i Strømpeskaf -

terne og roser mig af at have Kræf -

ter derefter, men under Træfningen 

i Skagerak -- De husker nok 31. 

Maj 1916 — krøb jeg alligevel om 

paa Læsiden af Kommandotaarnet, 

da det regnede værst med Granater. 

Og man ser ogsaa, at en Spirre-

vip, en ren Tøsedreng, kan gaa paa 

som en Bulldog, naar det kniber ; 

jeg vil blot nævne Løjtnant Clinton 

— kender De ham ? Han var en 

Dreng med Krummer i! — Jeg glem -

mer aldrig den Dag, da Admiralen 

langede ham en knaldende Ørefigen 

ud — har De Lyst al høre Historien? 

— Well ! 

Clinton var Kadet paa Hans Ma-

jestæts gode Skib .Triunipli -, og 

jeg kendte ham ret godt den Gang, 

da jeg gjorde Tjeneste sammesteds. 

Han var af fin Familie — Faderen 

var nok Lord, Godsejer og meget 

mere oppe i et at de nordlige Grev-

skaber — og en lille Splejs var han, 

da han kom om Bord. Jeg tog mig 

lidt af ham i Begyndelsen, og ;vi 

blev snart svært fine Venner — saft 

vidt del sømmede sig, naturligvis. 

En Dag, da vi ligger ud for Fal-

mouth, kommer der Gnistlelegram 

om, at vi man sende en Baad ind 

og hente forsejlede Ordrer og gøre 

klar til at stikke i Søen, men eks-

pres skulde del gaa. 

„Clinton", siger Chefen, „bemand 

deri Styrbords Barkasse og slik ind 

efter de Ordrer. Men De er her igen 

ved Falderebstrappen senest om en 

halv Time — forstaar De I "  

„Well!"  — Clinton gør omkring, 

og De kan bande paa, Sir, al Bar-

kassen blev bemandet paa mindre 

Tid, end De behøver til at drikke 

det Glas ud der ! 

.Fuld Kraft fremad!"  

Lige foran os gik Kadet Flanagan 

ind med Bagbords Barkasse for at 

hente Landlovsinæridene. Flanagan 

var en rigtig irsk Slagsbroder og 

en forvoven Hund. Han saa sig om 

efter os og gællede vist uden Van -

skelighed, at vi vilde søge at hale 

ham ind. Han gav en Ordre til Ma -

skineri, og straks efter væltede en 

tyk Røg op af Skorstenen og fortalte 

tydeligt nok, hvad Meningen var. 

Clinton greb selv Rattet og brø-

lede i Maskintelefonen : 

„Fyr, for Helvede — fuld Kraftl"  

Og De kan tro, Barkassen lettede 

paa sig I 

Da vi var et Par Kabellængder 

fra Anløbspladsen, skød vi agter 

om Irlænderen og søgte al kile os 

ind mellem hans Bagbords Laaring 

og Bolværket. Nu skulde Bæstet jo 

holde af til Styrbord, men tror De 

han vilde? 

Og Clinton kunde have bakket i 

Tide 	det faldt ham blot ikke ind! 

I næste Øjeklik brasede vi ind i 

Flanagans Bagbordsside og plejede 

hans Stødlønning op, saa Splinterne 

røg om Ørerne paa dem derovre, 

og Barkassen hk en fæl Bule. Selv 

tørnede vi mod Bolværket, saa hver 

Mand paa Dækket satte sig nok 

san nydeligt — undtagen Clinton. 

Men han holdt sig rigtignok ved 

Rallet, den Hvalp! 

Det var en værre Redelighed, 

men v i korn da først ind og for -

løjede. 

Da Clinton springer i Land eller 

Ordrerne — hvem anderi trætter lian 

der end selve Admiralen! Hans Her-

lighed stod paa Kajen og havde 

set hele Forestillingen. 

Av —! sagde Jeg til Baadsmand 

Jones — nu skal du se Hans Vel -

baarenlied !lyve i Flint 

Og ganske rigtigt I 

Da Flanagan ogsaa var kommen 

i Land, brølede Herligheden: ,,Ret!"  

Og saa fik de to unge Mennesker 

en lille Prædiken ; 

.De Herrer Kadetter bør erindre, 

at Hans Majestæts Marine ikke er 

en Fodboldplads, hvor Man spæn-

der Ben for hinanden som el Pal 

uvorne Drenge. Tag d en!'  

Tju! — Der fik Mr. Flanagan en 

ordentlig Vinge, saa han dinglede. 

Jeg saa paa Clinton — lian stod 

saa ret som et Lys, men var gloende 

rød i Ansigtet. Vilde han tage imod 

sin ? 

Tju! — Han log Lussingen uden 

at fortrække en Mine — og det tror 

jeg nu alligevel ikke, jeg kunde 

have gjort. 

.Skrub rifl "  — - 

Clinton gik om Bord med Ord-

rerne, og vi dampede ud paa Reden 

igen, mens Flanugen samlede Fol-

kene og langsomt fulgte bagefter. 

Ingen at os paa Barkassen sagde 

noget paa Turen — vi saa blot aP 

vorlige paa hinanden. Jeg tør bande 

paa, at vi alle sammen syntes, det 

var Synd for Clinton. 

— Naa, san brød Krigen ud, og 

vi fik andet at tænke paa end Dren-

gestreger. 

Clinton var forlængst bleven ud-

nævnt til Løjtnant og havde en gan -

ske pæn Karakter inde i Admiralite-

tet. Naa, han havde jo ogsaa præ-

steret et og andet Stykke Arbejde, 

som gamle Slaullre ikke behøvede 

at skamme sig ved. 

Først paa Aaret 1916 fik han en 

Ødelægger at føre, og jeg gik med 

om Bord pan Skuden for gammelt 

Bekendtskabs — jeg kan næsten sige 

Venskabs Skyld, og sidst i Maj havde 

vi den pæne lille Træfning derovre 

under Kysterne af Deres Land. 

Der er ellers ikke noget videre 

at fortælle om den Ting, vi sendte 

et Par Stykker af Fjendens Torpe-

dobaade til Bunds og fik til Gen-

gæld nogle ekstra Luftventiler gen-

nem Skorstenen og Skroget — hvad 

der nok kunde behøves, for varmt 

gik det 1111 

Lidt mere spændende blev det, 

da vi paa en Gang san en fjendtlig 

„Sub-Baad•  dukke op i Nærheden. 

Den sendte el Par uhyggelig fint 

dirigerede  Torpedoer ind i Bugen 

pari vore Krydsere, og aldrig saa 

snart fik Clinton Øje part Bæstet, 

før han lagde Roret om, slog bild 

Kralt fremad og styrede lige løs 

paa Fyren. 

De kan bande paa, Sir, at vor 

gode ødelægger lob. Den skar for-

rimelig gennem Søerne og holdt lige 

ned mod Sub-Banden. 

Samtidig med os kom en anden 

at vore Destroyere dampende mod 

samme Mani, og jeg skulde tage 

meget fejl, om det ikke var Flana -

gan, Irlænderen, der 1111 igen løb 

om Kap med Clinton. 

Dette her var jo ligefrem spæn -

dende; jeg tænkte pari deir Gang 

vi brasede sammen med Barkasserne. 

I næste Øjeblik havde han en 

Torpedo tværs for Maskinrummet, 

og med et Knald røg Skorstene, 

Maskinstumper, Folk og en Mængde 

andre Genstande højt op i Luften, 

og lidt efter var Destroyer og det 

hele forsvunden i Havet. 

Men omtrent samtidig var vi inde 

paa Fjenden. Han forsøgte at dukke 

ned, men inden hans Kommando -

taarn endnu var nede, løb vi ind 

over ham, saa det sang i hele Sku-

den. En Skorsten væltede, Signal-

masten knækkede, og de, der ikke 

havde noget at holde sig ved, drat -

tede om paa Dækket. Det var et 

værre Stød end det, jeg fortalte om 

før t 

Forrummet løb omtrent fuld af 

Vand, men Sub-Baaden var og blev 

væk — den havde faael, hvad den 

havde godt af. 

Og saa tog vi fat paa at fiske 

vore Kammerater op — dem, der 

endnu laa og flød. Jeg ved ikke, 

om del muligvis var mod Reglemen-

tet, i alle Tilfælde brød Clinton sig 

Pokker om det ; vi fik en femten 

Stykker halet om Bord, og blandt 

dem var Løjtnant Flanagan. Han 

saa ikke godt ud ; den ene Arm 

var omtrent reven af ham og trang 

kun fast ved et Par Strimler af Tø-

jet, men lian havde alligevel holdt 

sig oven Vande ved Hjælp af den 

anden, indtil vi fik fat i ham. 

Men, du store Himmel — hvor 

vi blev overdængede med Granater 

i de ti Minutter, det stod paa! Da 

vi endelig trak os tilbage udenfor 

Skudlinien, kunde vl nok være det 

bekendt. Ikke en Kanon eller el 

Torpedorør kunde bruges, og Sku-

den var san gennemhullet som el 

Sold. Adskillige af os havde det 

for Resten paa samine'Maade ; Che -

fen havde en Granatslump i Benet, 

og jeg kom først til mig selv paa 

Hospitalsskibet, hvor jeg laa med 

et mægtigt Lærredsbind om Fløj-

knappen. 

— Men nu kommer der et lille 

Efterspil. 

Settere hen blev der holdt en 

Festlighed til Ære for os — hvad 

jeg for Resten ikke indser der var 

Grund 111 — vi havde jo kun gjort 

vor forbandede Pligt og ladet os 

skyde i Stykker. 

De høje Herrer af Admiralitetet  

holdt Taler, unge Damer overdren •  

gede os med Blomster, Cigaretter 

og Erindringstegn -- 	fleste af os 

havde ellers i Forvejen kuret den 

Slags Tegn af Fjenden —' og tll 

Sidst traadle Admiralen !rem og 

sagde et Par jævne Ord, hvoraf jeg 

lige kan huske Slutningen. 

Løjtnanterne —  hvad jeg vilde sige 

Kaptajnerne Clinton og Flanagan 

blev kaldt frem, og Hans Herlighed 

sagde: 

.De erindrer sikkert, mine Herrer, 

hvorledes jeg behandler unge Men -

nesker, naar de hegner Drengestre-

ger i Tjenesten. For at De imidler-

tid ogsaa kan vide, hvorledes Main d 

belønnes, neer de har udført Helle .  

bedrifter, har jeg herved Æren at 

bælte Viktoriakorset paa Deres 

Bryst f •  

Og vi raahle Hurra og syntes 

alle, at det alligevel var saa nyde-

ligt sagt af den gamle Buldrebasse. 

Betal! 

Det hedder. at man har 

saa let ved at sige; 

Betal! 

Og det er da ogsaa 

et Ord uden Lige: 
Betal! 

I Lyst og i Glæde, 

i Sorg og i Jammer, 

man hvisker og sukker 

og brøler og stammer ... 

Ja man varierer 

paa tusind Manerer 

Betal! 

Først siger den Jord 'moder, 

sikkert og værdigt : 

B e tla I ! 

Bag hende den Doktor, 

naar alting er færdigt : 

Betal! 

Og Skolernest'ren, 

som varmer Dig Bagen, 

og Præsten, som hylder 

al verdslig Forsagen, 

de siger diskrete, 

(hvis ikke vi ved de'): 

Betal ! 

Som Voksen vi døjer • 

de selvsamme Kvaler' 

Beta 111 

Fra Morgen til Aften 

Alverden kun galer : 

Betal! 

Den Husvært, SO/11 riaadig 

Dig lejer el Hummer, 

og Høker og Bager 

og Skrædder og Skoni 'mer 

forsamles Kuret 

og altid er Ordet: 

Betal! 

Og bliver Du træt 

al vort Jordlivs brutale 

Betal! 

saa hører Du Døden gerrigt befale: 

Betal '  

Derefter fra Snedker 

og Graver og Klokker 

der lyder et trestemmigt : 

Altsaa for Pokker, 
hvis Du vil i Jord, 

saa hør først et Ord — saa 

Betalt 

Fr. Skou3 bo. 
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Friske røde Æbler, 
Appelsiner, fine Nødder. 

De bedste Sorter og de billigste Priser I 

Nordlandets Handelshus. 

Rabat 
paa Flusir og Mælk udbetales 

Tein Brugsforening Mandag den 
22 d M. fra 9-12 Formiddag. 

Tem Orngstorenmg. 
Butikken lukkes Juleaften 
Ki. 2 Efiermiddag. 

Vi aælge - en ganske foorinlig 

rioluffitnis med Glans 
itronee .1 mør, lirzrgsø Zebra 

NDrIllalllkJts Haodeishlls. 
Hasselnødder 

Valnødder 
Paranødder 

Krakmandler 
Konfekt-Rosiner 

Vindruer 
Figen 

billigste Pris. 

Store Irishkudle Harer 
købes gerne tit riregel høj Pris. 

Nordlandets Handelshus, 

4 Ugers Grise 
er til Salgs den 24. ds, paa 

Krakly i Rutsker. 

Ill de indleverede A Mærker bedes 
afhentede inden Julen ,  

Nordlandets Handelshus. 
Fra det nye 

Kød-Udsalg 
anbefales til Julen: 

Friskslagtet Kalvekød og extra-
fin Kalvesylte, Hakkekød, 
Rullepølse, Leverpostej. 

lijerionelm.'et Blodbudding, 
Kødpølse, Spegepølse, Fiske-
frikadeller ok Fars, Sildesa-
lat og Kryddersild. 

Kødet af en extratin fed Hest set. 
ges denne Uge. 

Carl Jacobsen. 

Allinge Biograf. 
Næste Forestilling 2den 

Juledags Aften .  

,fif as1e. 
Til Festgaver 

antleidie$ nianke pæne Ting. 	Ind- 

rammede Iblleder samt Kort og Te-
lekrammet. Legetøj i storl 

valg. 

Fotografering og Forsterrelser 

til Julen bedes bestilt i god Tid. il 

Restlager al Tapeter sælges med 
Rabat. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66. 

Slagtede Gæs Udenfor Redaktionen. 
Mælkepriser. 

Dansk Mæikelorenings Mælkeno-
teringsudvalg ansætter tor hver Uge 
en Notering for saavel Sødmælk 
som Skummetmælk, og denne No-
tering er tor indeværende Uge 36 
Ei re pr. I Sødmælk (33 ore pr. I 
ved Stalddør). Delte Tal — 33 Fare 
— fremkommer formentlig ved at 
udregne Værdien al Sødmælkens 
Indhold af Smørfedt I Forhold Ill 
den tor Ugen gældende Smørpris 

Værdien af Skummelmrelken, og 
Tallet 36 øre pr. I er formodentlig 
den Pris, som Producenterne er be-
rettigede til al tage al Forbrugerne, 
Irs arved opiums en Godtgørelse af 
3 øre for I for Ulejlighed med Ud-
maling af Mælken, Svind e. t. c. 
Hvordan kan det da forklares — og 
forsvares — at de Avlsbrugere, som 
driver Hjemmesalg af Sødmælk, ta-
ger en Pris al 42 øre for I, ja selv 
Mejeriernes Ret til at lage en saa 
høj Pris synes at være tvivlsom, til. 
Trods for, al disse dog har langt 
større Udgifter ved Forhandling af 
Mælken. Er all hvad som hedder 
Prisregulering og Prisregulerings-
kommissioner ophørt at eksistere ? 
I saa Fald synes del at være noget 
for tidligt. 

Flere. 

Kleopalra og andre Digte. 
—o— 

Lyrikeren C a i M. W o e 1, hvis 
Navn vore Læsere sikkert erindrer 
fra de mange smart stemningsfulde 
Digte der fra Tid til anden har fun-
det Optagelse i Nordbornholms Uge-
blad, har fra „Det fri Forlag" laael 
udsendt en Digtsamling, tilegnet 
vort Bysbarn, Digteren Chr. S t u b-
Jørgensen. 

Ved Gennemlæsning finder vi en-
kelte Digte, der har været optaget 
heri Bladet, men dette skal ikke 
hindre os i at give den vor varme-
ste Anbefaling. 

Endvidere har vi fra, samme For-
lag modtaget til Anmeldelse. 

Herman Wenzel' 
Under Mørkets Vinger. 
Pseudonymet „Herman Wenzel" 

dækker utvivlsomt over Digteren 
Chr. Stub-Jørgensen. 

Det er to spændende Fortællinger 
i den Edgar Poe'ske Genre, og vi 
mindes at den ene for nogle Aar 
siden har været trykt som Føljeton 
her i Bladet. 

„Under Mørkets Vinger" er en 
Bog der, trods sit dystre Indhold 
og Begivenhedernes rastløse Udvik-
ling, godt kan anbefales Ungdom-
men, og det er en Bog, Ungdom-
men vil sætte Pris paa. 

x 

sinnoncer 
til næste Uge bedes indleverede 
senest Mandag. 

Midlertidig Bjælpr 
Fil absolut proper og paalldelig 

Kone eller Pige søges som midler-
tidig Hjælp i Sandkaas, Villa 
„Brinken'', hos Frøken Zaslrow 
Ira 29. December 1919 ti! 15. Jan. 
1920 inkl. Da Vedkommende maa 
ligge hjemme er Pladsen Ira Kl. 8 
Morgen til 7 Aften. Løn 3 Kr. om 
Dagen, fuld Kost. 

Man bedes henvende sig til 

Theodor Holm, 
Allinge, 

Prima Rismel 
Sagomel 

Kartoffelmel. 
Prisen nedsat. 

J. B. Larsen.  

Mejeriet Kajbjerggaard 
ønsker Tilbud paa Mælke Kontrol-
leringen.  for Regnskabsaaret 1920. 

Tilbudene man sære indleverede 
inden Nylaar. 

Bestyrelsen. 

Røget Hellefisk 
torventea hjem til Jul, 

Knækpølser, Medisterpølser 
liajerske Pølser 

Spegepølse, Kødpølse 
Skinkepolse 

Matadel, Malakofpolse 
Rullepølse, Filtet 

altid friske Varer. 

J. B. Larsen. 

Til Julegaver 
haves el stort Udvalg af 
Glas og Porcelaln 

sipisestei 
Vandstel, 

Glasskitale, Vaser, Nips m. 
Af Isenkram 

haves mange brziukke og nyttige 
Ting, som vil være kærkommen som 
Julegave, salut-int; 

Vterktoj 
Klippe- og Barbermaskiner 

Barberknive 
Lommeknive, Sakse 

Fjerkræsakse, Bordknive 
Spiseskeer, titaller 

Dessert, og Theskeer 
af Sølvplet 

Husholdningsvregte in. to. 
Køkkenudstyr 

af alle Slags 

Legetøj og Spil 
i stort Udvalg hos 

P. C. Holm. 
Prima 

Japan-Ris 
kan endnu sælges til 75-80 - 90 
øre pr. 14 kg saalænge gammel Be-
holdning haves. 

J. B. Larsen. 

Vi har Masser af 
Staldkoste, Stuekoste, Gade-

koste, Hestebørster, Kobørster, 

Skurebørster — og Børster af 

alle andre Slags. 
— Kvaliteten er god og Priserne 

meget lavere og billigst i 

Nordlandets Handelshits 
Tørrede 

Ægblommer 
I Pakke 40 Øre erstatter 3 Æg for-
trinligt til Bagning lus hos 

2. g3. 

De allerbedste 

Sorter sælges! 
Amerikansk Flormel 

Dansk lys Flormel 
Dansk lys Rugsigtemel 

Ægte Japan Ris 
Bedste hvidt Rismel 

Amk. Hvedegryn 
Valsede Havregryn i løs Vægt 

Net dlandels handelshus, 
Rødbeder 

købes. 

Svedsker 
Rosiner 

Konfekt Rosiner 
Abrikoser og Fersken 

Tørrede Æbler 
anbefales til billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

Overrelssagthiesenloeloed 

og *..r.-ler modtages d. 17. IS. 1 
August Hansen. 

Ill forskei..,,e 

J. B. Druser. 

Nt e Sendirger 

Isl. Lammekød, 
amk. Oksekød, 
Isl. Bankfisk. 

Kun de bedste Sorger og til de 
billigste Priser. 

og Stearinlys til nedsylt Pris. 

j. B. Larsen. 

11 ustetri ntls-K renturforsi k 
rings-Melskabet modrager Kit 

tingint pair Dalegnard i Diske 
den 29. December tra Kl. l'/2-6. 

Chr. Jensen 
Formand. 

gule Ærter 
50 øre pr. 	kg. 

Prima letkogende svenske 

Fin Jule Klitfisk 

Norrilandels lindelsk; 
Julelys 

• 

r 

Til julen anbefales 
Aninzer-11.1elkattl. Rodkaal stiln f,i■rsk&h,;:e Slis Grantaget. — Emd,,dcfe gode Mad. urg Spise--i bier, AppelqIner. Citroner, in• Yen. rsfrer. Valdatidder. II %%el niidder, Vara adddsr saml •q  et . 	1:..`‘.,rig at JuIei.doinater. 

Gartner Jensen, Allinge. 

I 

Soudaz Efi-erm. deri Vilde 

Deebr. er Butikkerne aabne 

fra Kl. 4-8. Juleaftens 
dag lukkes Kl. 4. 

Samtlige Handlende 

.11,4, 	.r. 144, 	•I 
'ø@ 

i Allinge-Sandvig. 

Til Hjemmebrygnipg har vi 

frisklavet Malt 
saavel hel som knust — og frisk 

Humle Og Gier. 

En ung fin 

TYR 
snear Ill Afbenyttelse paa 

Lundegaard i Allinge. 

sig til Kirkekørsel. 	Almindelig • 
Vognmandspris

Lund, Lundegaard 
Telefon AI ruge 77. 	lislersoliadel Bornholm 

afholder sin ordinære Gener altorsain-
ling pita ,Harers Hotel-  Mandag d. 
29. December Kl. 7. 

med Nysølvshoved, samt 2 gode 
Violiner er til Salg. 

Hjort-Ipsen. Allinge. 

til gammel Pris saaifenge Lager haves 

Forlang  hos Deres  Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Javn Kaffe. 

• 

En god Fløjte 

Søndag Jen 21. December. 
St. Ols Kirke Kl. 10, Skrin. 9%. 
Allinge Kirke KI, 2. 
Mandag og Tirsdag ingen Mader. 

Juleaften. 
Gudstjeneste Kl. 4. 

1. Juledag. 
St. Ols Kirke KI, 10 
Allinge Kirke Kl. 2. Ingen Alterg. 

Bilen udlejes. 	2. Juledag. 
Allinge Kirke Ki. 10, Skrin. 91/1. 

Den har tæl Kalesche ug egner St. Ols Kirke Ki 2, Skrin. 11/2. 

Gode og flotte 

X'6repidke 
Nordlandets llandeislins. 

Rom 
Cognac 

Vine 

Pi fine F lie k k eterter. 
Prima brune Bønner 

nedsat Prts. 

a 	£1C1..t-U14,. 

El Parli Tændstikker 

Nordlandets Handelshus, 

J. B. Larsen.. 

• 

Fineste Klipfisk, Ægte Caroline-Ris, 

Ægte Japan Ris 
sælges, og Priserne er mere rimelige 

Budsljenester og Moder. 

Nordlandels Handelshus. 

Statens billige Æ 

Ny Høst 
af bornholmske 

Gule Kogeærter, 
stor Hvidkaal, 

Nye Byggryn, 
valsede og hele, alle Finheder. 

Valsede Byggryn i Pakker. 

do. Havregryn - 

De laveste Priser i 

Nordlandets Handelshus 
Sct. Mortensgade 17, Benne, Telf. 22 
(tidll. Fuldm. ved Byfogedkontorei i 

Hasle). 	 udsEelges for 20 Ore Pk 
Kontordag 1 Allinge Mandag 	Allinje  blaRde. ofi  prokktiomio jog  

do, 	Hasle hver Onsdag Fm. nIIIII 
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J. P. Sommer. ( Telefon 5 ) 

c•■,. 
■:IDGD 	 b 

 

Nir 

 

Juleudstilllingen i Magasin du Nords 
Udsalg er aabnet. 

Af det store Lager anbefales som n Iliv.„e 

  

 

.Jullega ■ er 

  

,givI  

Plyschkaaber, 
glatte og pressede. 

Astrakan kaaber, 
prima Kvalitet. 

Klædesfrakker, 
pri ma K val itet. 

Ulstre, Regnfrakker, 
Alle Størrelser. 

Billige Priser. 

••••••••••~4~~~ 
Kjole-tøj i Uld, Silke, 

Alpacca, Flonel anbefales 
i stort Udvalg. 

© Imam~«~~~~6 
:flange mrankke 

Faconer til Damer 

oi; Dorn 

Stort Lager af 

hvide og kurte 

Forklæder 

[ 
Kraver og Muffer 

1: 
 

stort Udvalg 
til Damer og-  Horn 

Duge og Servietter. 

  

Smukke Mønstre anbefales til 

 

rimelige Priser. 

    

MODIRNE DAMEBLUSEP 

?tlOacta, £artingM3eneflabq 
og ,tonel. ?Ilte Ctorrelfer, ftørrte Innotg. 

3iffige 

12 Jilieber 
anvendt ved 

Vindues-Udstillingen 

horgus gratt s 
JULE-AFTEN 

til Bern, der ellers ikke 

kunde faa Juletræ 

DAME LINNED 
1111111111111111/1111111 	".91111111111119._ 	 

Chemiser. Benklæder. Natkjoler. Kombinations. 
Underliv. Underskørter. Skørter, Frisertrøjer. 
Nattrøjer. - Alt i største Udvalg, 

Zritotage tit Zamer, errer og 234rn. c-IKere .1Mitectiller og WeijeplaiN. Zivanteepper, 
2enoteum»cr, 	ttber, s-43nrciptt)er, r,:)nittiffer, 2;anter, Vommetorflmber, Zuffer, VM'er ni. ni. 

e mine %bibel: og mit uger og e »il nemt firabe cnZing, »fenbe;til Ztttegatx. 



Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 	, 2-5 Eftron, 
Kæmnerkontoret 10- II op 2-4 
fic.rgiiiesierkontoret 2--4 Eftm. 
Lune- 8 Diskontobanker42-4 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 8-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-.1 
Postkontoret: Sepriedage 9 -12 og 2 -7 

Søn, ag 9-1.1. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Allee. 

Søndag 9--10. 
Statsanstalten fur Livsforsikring ved Cht, 

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

Fredag 7-E, 
Jernbanest. er aaben lor Gods f1.12, 2-7 
Hjælpekassen : Formd.. Bagerm. P. Holm 

Kasserer II. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag Ira 5--7. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kart 
fan optaget Artikler og !udlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen 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 Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Fra Rønne 
Nyker 

- Klemensker 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
- Sandvig 

Søgnedage. 

820 
843 
91)3 
923 
941 
954 

10— 

630 
653 
71,1 

7 
751 

81(1 

Sandvig-Monne 
Fra Sandvig 	11- 

Alljnge 
	

1 111 
Tein 
	

1124 

Rø 
	

1142 
Klemensker 
	

1205 
Nyker 
	

1220 
Rønne 
	

1240 

840 
851 
904 
932 
9.15 

10- 
1021) 

Søn- og Helligdage. 
8411111.1. 	med vig 

Fra Rønne 	845 1235 450  

- Klemensker 921 	111 
Nyker 	904 1254 899 

82o 
844 - Re 	 939 129 

- Tein 	951 144 556 
1;09 Allinge 	1001 	151 
615 - Sandvig 	1010 	2 - 

1140041v it4-11tonitin 

Fra Sandvig 
	

010 230 645 
- Alhuge 
	

048 235 653  
- Tein 
	

055 248 
- Rø 
	

114 30-1 71S' 

- Klemensker 
	

133 323 7,5 

- Nyker 	 ,145 335 7571 

- Rønne 
	

205 355 810 

30-40 Rejere om Degen. 

Ved Retten i Kolding blev forleden af-
hørt en Arbejdsmand Nielsen. Han blev 
spurgt, om han havde været beruse:, da 
del Slagsmaal fandt Sted, som der var 
Tale om. Nej, det havde han ikke; han 
havde „kun" drukket 6 Bajere den Dag, 
sagde han. „Kolding Folkeblad" refererer 
videre: 

Dommeren: lier De tit drukket mere? 
Nielsen: Ja! 

D. : Hvor meget ? 
N.: Aa en 30 - 40 Stykker 	). 
D.: Det er dog noget forbandet Svi-

neri! 
Fuldmægtigen (til Nielsen): De man 

have en god Dagløn . . . 

eill 

å
oger De en Plge, en Karl 
eller en Dreng, eller urang-

. ler De en Svend eller Laer. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Julegodter og Julelys, 
Appelsiner og Spiseæbler 

anbefales fra 

goloniatz og 43roburtforretiii11g. 

ocle slagtede,Wizderces 
modtages paa sædvanlige Vilkaar den 18. og senest Fredag 

den 19. ds. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle gode Frugter er paa Lager. 
Store Svedskeblommer. - Store blaa Rosiner. 

Smaa blaa Rosiner. - Bageri-Rosiner. - Bedste Abrikoser. 

Bedste Ferskner, - Bedste tørrede udborede Æbler. 

Bedste tørrede Æbler i Skiver, - Korender, 

Sukat. - Vanille. - Figner. 

Store, rigtig gode Appelsiner. 
Vi har udregnet særlig billige Priser paa alle disse Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

fin Xonfekt, 2iarzipan, 
Chokoladefigurer, Konfektfigurer, Friske Æbler, 

Konfekt i Æsker, Ekstra gode Nødder, Spise-Schokolader, 

Honning. - Julelys og mange Ting til Juletræet. 
Vær saa god at gøre en Handel i 

Nordlandets Handelshus. 

kendinger af 
Bedste amerikansk Flormel til Julekagen, 

do. australsk 	do. 	til Julebrødet, 
do. bornholmsk do. 	do. 

Ekstra lyst Rugsigtemel, prima drøjt Rugmel. 
som sælges til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus. 

W ? • • • 
t■•■ 

oozasocapzam000 oosm 

ahrik 

bedste. 

W ,9 
24  

# 
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 Blllms 
-, VEGETABIL :  

MARGARINE 
anerkendt 

Muille 
 

u 

som den 

: 

0.  
n.. 

• 
Faas hos alle Handlende. 

320:X1 

.... 
	("4 

Alt til Julebagning 
bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

6obe nyttige 3uleckaver 
anbefateL 

Rom og fe bort rigljolDtge £ager; her bil altib 
bare en Zing Ze fan anbenbe. 

zttrtNe Stofonlaf 65 r'robufifforretiting. 

Prima Ris meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

%Ringe Roltinint,  f& 3robitftforretnistn. 

Bestil bros Tuksllpi i 	llogrffied 
I fri Handel haves - 

Glutenfoder, Hvede klid, Mai, Byg, Havre, 

Bleudsæd. 
Knaz,kmajs, Malsskraa, Bygskraa 

til Omby ;niug ventes, 
Soyaskraa, Majs og Hveclekild. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

pyt. åuperfosfat 
20 pCt. Kalisalt, Ægte Chili-Salpeter, 

Norges-Salpeter 
til Foraaret 1920. - Det er rigtigt al gøre Bestilling heraf snarest i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har det største Lager af 

Voksdug og 
Prima Bordvoksdug fra 2,85, 
Voksdugsborder til Hylder 22 øre. 
Linoleum til Gulve, forskellige Kval. og Mønstre. 

giturMdsibetf: 

Galoscher er hjemko:Timen. 
Damegaloscher 7,00. - Herregaloscher 8,50. 

Et Parti Arbejdsstøvler 
al elislra svært Gummi 30 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleton 2. 

e.)1frresitizdby clizingskalk 
al sædvanlig prima Kvalitet ventes i November Maaned. Vi har et Parti 
heraf til Sarg og heder om Bestillinger. 

4.);orMallbe0 k5a0e100. 

Vi har rigeligt af 
Grove danske Hvedeklid og det gamle 
Mærke af Glutenfoder til Malkekøerne i 

Fri Handel. 
'ni Omhylning for leverel Brødkorn har vi 

Soyaskraa, valsede Soyakager, Byg og 
Majs samt grove danske Hvedeklid, som sæl-
ges til de fastsatte Priser. 

Nordlandets 

.Weverfre, frcufro, 
.oefro, afaampet Jaalcorn 

til Brug i Foraaret 1920 sælger vi fra del nye Selskab 

Bornholms Frø og Saasæd Central. 
Alle vore Bestillere vil herefter fag Frøet arvejet og plomberet fra 

Hovedlageret og alle disse Leveringer er underkastet Statslrøkontrollens 
selvvirkende Kontrol. - Altsaa første Kvalitet og den bedste Kontrol, 
sum kan bydes. 

Vi heder vore Venner om at sende os Deres Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 
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t dalyet al' et Iltiterininentetkoh. 
Anirrainlutvenile: Otto «ornitzlia. 

Telefon 74. 
Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri. 

,111' 
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Fredag den 19 December 1919 

ceccodaxxi 	 CCCCOCCOMCO. 

'-'7f  • f  X411  
San.e.a+ 	

• n 

• 

'YJ 
-csacence&r ocicecco 

IrtIgnar i el Antal nf 1600 1,,Ictirtiipl, 
og forgende. gennem 1.0.11. temenet 

til alle 
01.ker. Iltut.lter. Ro rig hir-rnpril.k.pr  

N. 327 B 
comoccecci 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exømpt. 
ag /afsendes gennem POSI1Y-1111I1 t 
Sandvig, Olsker, Rutsker, R' og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har døn starste Udbredelse t Nordre flered 
bliver last I ethvert Nfrm og egner sig dir. 
for bedst 111 Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Kab, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaar hver Fredag, kan badiltes pas alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
hoster I Kr. halvaarlig, 

Fred paa Jord. 
Del toner!' saa stille 

hin hellige Stund, 
som rislende Kirtler i Dalenes Bund. 
Del „Fred over...Jorden',`, 

som Eriglene sang, 
men dog her til Norden 

i Natten del klang. 

I Tidsnattens Kulde, 
da alt syntes dødt 

paa stivfrosne Mulde 
dog Fredsbudet led ; 

det skabte af Kæmper 
en fredelig Hær 

og smeded' til Plovjern 
de blinkende Sværd. 

Og medens det klinger 
iblandt os hvert Ord, 

o! lad det laa Vinger hver Sjæl, 
som det tror, 

hvor herligt det lyder, 
vi glædes derved, 

hvor Hjerter det fryder, 
der skabes der Fred. 

Gud giv os den Lykke 
at lukke del ind, 

saa Freden kan bygge 
og bo i vort Sind : 

ej Mand imod Mand 
skal vi hvæsse vort Sværd, 

kun Kamp mod den onde 
og hele hans Hær. 

Ja, tro kun paa Freden, 
ti den er fra Gud, 

da blomstrer herneden alt godt 
paa hans Bud, 

ej Fred blot i Hjertet 
og Himlen en Gang, 

men „Fred her paa Jorden', 
som Englene sang. 

I Hjem og i Rige 
giv Plads kun for Fred, 

lad „Rovtanken" vige 
og Hævntanken med, 

og jævner vi Trætten 
i Fred uden Hug, 

for „Nød værgeretten" 
vi sjælden Jaar Brug. 

Du danske, du blide, 
fredelskende Folk, 

lad Tungerne gløde 
som Fredstankens Tolk; 

hvem ved, om ej Fjenden, 
som en Gang dig slog, 

vil give i Fred, 
hvad i Krigen han tog. 

istia n esttreaard. 

mindst interessante. Stjernerne er 
helt ude I del uendelige Rum, sari 
langt fjernede fra os, al det vilde 
være dristigt blot at haabe, at vi en 

skønne Dag, takket være Menneskets 
Sudle og Videnskabens Opfindelser, 

skulde komme dem nærmere. 
Men selv om vi for bestandig 

skal give Afkald pas at se, hvad 

der fategaar hos vore himmelske 
Naboer, kan vi saa aldrig fas en 

Anelse om, hvordan der ser ud oppe 
hos dem ? 

Naar Spengsmaalet stilles saaledes, 

synes Svaret straks nemmere. Hvis 
vi nemlig til de sandsynlige Hypo-
teser føjer enkelte Punkter, som Vi-

denskaben allerede har oplyst os 
om, efter dens Dyrkeres mangeaa-
rige Søgen og Forskning, saa faer 

vi dog derved et Hele, som delvis 

kan tilfredsstille vor brændende Nys-
gerrighed. Ik 

Vore Forbedre rukaatte nøjes med' 
at kigge Stjerner med de blotte 

Øjne; men de optiske Instrumenter 
har lidt efter lidt aabenbaret os Stjer-
nernes sande Form og Størrelse, 

og den moderne Naturlære har bi-
drage( til at øge vort Kendskab til 

Himmelverdener. 
Ganske vist har Astronomerne væ-

ret meget uenige om mange Spørgs-

maal ; men hver ny Opdagelse be-
tyder dog et Fremskridt, og selv 
om vi ikke kan definere alt nøjag-

tigt, saa bevæger vor Viden — eller 
Mangel paa Viden — sig dog inden-

for bestemte Grænser, ligesom Peary, 

Amundsen og Scotl, der ikke kunde 

bestemme Polerne nøjagtigt med 

de Midler, som stod til deres Rad-
dighed, marine bestemme dem inden 

for en vis Perimeter. 

Planeterne er Kloder af yderst 

forskellige Dimensioner og bliver 

tiltrukket af Solen, omkring hvilken 

de — bevæget og stadig drevet rundt 

og rundt i deres uhyre Baner — 

drejer sig i en Afstand, som kan 

tælles i Millioner Mil. Paa Gruni 

af denne Afstand synes Planeterne 

at være Prikker, anbragte i Himmel-

rummet sammen med Stjernerne -

Sole, som er endnu mere fjernede 
fra os, og deres stærke Lys skyldes 

kun den Omstændighed, at de op-

lyses af Solen. 

Vor nærmeste Nabo er Maanen. 

Man mener, at denne Stjerne er 

oversaaet med Bjerge og ringformede 
Volde, de saakaldle Kratere, hvis 

kæmpemæssige og spidse Skygger 
strækker sig uendelig langt over 

Sletter, der er furede af uhyre Kløf-
ter. 

De astronomiske Mani har fortalt 
os, at disse Bjerge ligner vore, hvad 

Størrelsen angaar, allsaa ingenlunde 

svindende høje, og det er derfor 
forkert at fremstille Maanen som et 
Land, der er fuldt af Bjerge i Form 
af Sukkertoppe, ligesom det ikke 
er rigtigt at tro, at Jordbunden er  

pas nogle Steder smart Kratere, solo 
man kan overskue !ned et eneste 

Øjekast; men selv i dette Tilfælde 

er det vanskeligt at give en Tegning 
af dem. 

Det væsentligste Kendemærke pas 
Maaneverdenen er, at den mangler 

Luft i mærkbar Mængde. Under 
disse Forhold er der ingen Horisont 

og intet mat Lys; alle Modsætnin-

gerne, Forgrunden og Horisonten 

træder lige skarpt kern og vilde 
bringe en Maler til Fortvivlelse. 

Himlen forbliver sort, oversaaet med 

Stjerner til Trods for Solens Nærvæ-

relse. 
En rejsende, der kom til Mereur, 

den Planet, der er nærmest Solen 

(tolv Millioner Mil derfra) vilde paa 

Grund al denne Nærhed se en mæg-
tig Sol, der udgød Strømme af lid, 
hæve sig over et bjergrigt Landskab. 

Paa Venus, der er 25 Millioner 
Mil frnet tro Solen, vilde Skiven 
være stor men kun kunne ses gen-
nem et meget tæt Luftlag. Paa Mars, 
der er længere borte end vi, skin-

ner en Sol, der er halvt saa stor 

som den, vi er vant til at se over 
et fladt Landskab, der er tørlagt. 

Pr. Mag. 

Jen unrjeg Iser Odel 
Herre, naar jeg læser Ordet 

i dee gamle Bibelbog 
om, hvor fordum fuld al Naade 

du omkring i Landet drog, 
tog imod og hjalp til Rette 

fuldt og helt i al Slags Nød 
liver ng en, sone kom og bad dig 

og el villigt Hjerte bød, 

naar jeg læser om spedalske, 
som du læged' med din Hund, 

oplod Syn og imbecil' Øren, 
løste stummes Tungebrand, 

skænked' Førlighed til lamme, 
fried af Dæmoners Magt, 

rejste op med røde Kinder, 
Isvad alt var paa Flimre lagt, 

naar jeg læser, hvor du dækked' 
midt i Ørk dit Gavebord, 

allermest dog, hvor du trøsted' 
med et hørligt Naadeord 

fuldt og vist den bange Synder, 
som forsmægted' efter Fred, 

da, o, Herre, til jeg sukker : 
Hvor, o, hvor gaar n ti dit Fjed? 

M I n Spedalskhed, Blindired, 
Stumhed, mine lamme Ledemod, 

Viljen i Dæmoners Trældom 
og i Hjertet Dødens Rod, 

allermest dog Sjælens Hunger 
efter Fred fra Skyld og Skam -

--- Herre, ser da, hvor jeg ligner 
Staklen ved Bethesdas Dam ! 

Vandred' du som fordum synlig 
gennem Smertens Buegang, 

følte jeg din Haand pas Panden, 
hørte jeg din Stemmes Klang, 

fandt mit Blik dit Øjes Mildhed, 
Naadedyb at sænkes i, 

o, da blev jeg karsk fra Grunden 
og fra al Slags Trældom fri I 

Dog, jeg ved, du endnu drager, 
men i Løn, paa Jord din Færd, 

og jeg ved, at hver en Stakkel 
dig nu som fordum k 

hyrdetro med Guddomsordet, 
Amid og Liv, i Daahens Pagt. 

Ja, i Aand du blandt os lever, 
har pas Jord din egen Stad. 

Hvem, som cl& merl Tro dig møder, 
gør du karsk og sjæleglad. 

Julelys, Langfredagskvide, 
Paaskemorgens Sejerskrans 

himmelfarers dog du lod os 
i forklaret Pinseglans. 

Og jeg ved, din Aand er trofast, 
nøjes ej med halvgjort Værk, 

intet Dyb er ham for lønligt, 
ingen Trældom ham tor stærk ; 

om mit Hjerte mig fordømmer, 
sagtes' Sok han agter paa, 

holder ved, til for Guds Aasyn 
uden Brøst jeg frem kan start. 

Og naar Sjælen modløs græmmes 
under Træhlontsaagets Rest, 

skyder han mig Ord i Sinde, 
som kan trøste allerbedst, 

gør del levende for Hjertet, 
sap.jeg føler, det er sandt, 

at din egers Røst leg hører 
o4g dit A¥yri skuer grant. 

Han mig hjælper til at sukke, 
øse ud mit Hjertes Ve, 

salver mig i Bønnens Stunder, 
saa jeg Gotgatha kan se, 

leder mig med Venneflokken 
til din Nadvers Alterfod, 

lwor du selv mit Hjerte kvæger 
med dit Legem og dit Blod. 

Herre, o, du er hernede 
nu som lordiun stærk og mild, 

og med Hyrdesind du kalder 
hver en Stakkel, som tor vild, 

og du er endnu al finde 
for enhver, som søger Fred, 

og du læger alle Vunder 
med din Frelserkærlighed. 

Men ruter syg ag arm jeg tynges 
rinder Saar, som Synden slog, 

ligner dere, om hvem jeg læser 
i den' gamle Bibelbog, 

Herre, træd mig da i Møde 
levende i Pagtens Ord 

og læg Haanden paa min Pande 
ved dit stille Nadverbord! 

Thard r Tomasson. 

0"1"0"1~,iitralrielmr~ll* 

Marzipanfigurer 
og 

Sukkerfigurer 
i stort Udvalg 	' 

j. B. Larsen. 
eurionalma~liad1Wts"roan 

Tre, JUL'Qc 
anbefales stort Udvalg i 

Cigarer af bedste Mærker til 
meget rimelige Priser 

Tobakker, Piber, Cigaretter 
Vine 

Fra Hr. 1.C. Teilmans, som altid er 

af bedste Kvalitet til Prisen. 
Cognac, Bom, Genever 

Akvavit, Likører 
Frugtvin 

af bedste Mærker 
Grontkonserves 

er nu paa Lager til billige Priser 
Kompotfrugter 

Kødkonserves, Frugtsafter. 
Alt sælges billigst mulig hos 

P. C. Holm. 
wilftårard~^^~s 

8de Aarg. 

MESSEN ENE-EIIIISAW 

,idegaver 
2919 

Udvalget er i Aar meget 

omfattende, og Priserne er 

gennemgaaende lavere end 

Tilbudet nu er. 

Vi tillader os at anbefale; 

((alfeduge med Hulsøm 	5,00 

120 1 20,Dirsge 	'søm 9,80 
150 x 180 hellinne'd Dug 	27,00 

1 Dus. >f ;intmeQorklteder 
fra 3,00 

Rejseplaid i Uld 	15,85 

Pyjamas 	 18,00 

Herreveste in. Ærmer 	16,50 
Vidsvalters til Børn og Voksne 
Dame• og Herreparaplyer 
Sengeforliggere 

i Tapelstry og Plyseh 
Sofapuder og Trøstere 

i stort Udvalg 

DameskirRditner 
:Muffer, Kraver i extra Udvalg 
Danne- og Herreregnfrakker 
Datneuldstromper 

svære og varme 5,00 

Gulvtæpper i 8/,',; 11/4  16/4 x 17/4  
fra 25 til 6,70 Kr. 

Linoleum til Gulvtæpper sælges 
i hvert ønsket Maal 9,00 pr, m. 

Gulvløbere i Jutta, Bomuld, 
Uid og Plysch. 

Stoffer i Bomuld, halv Uld, 
Alpacca, Silke, Eolien, Crep-de-
chine, Fløjl og hel Uld til Kjoler 
og Bluser. 

Bluser i Bomuld, Alpacca 
Flonel og Silke 

Korsetter danske og amerikanske 

Dameskorter i Moire eg Satin 

Halstørklæder i Bomuld 
Uld og Silke 

Uldne Huer til Damer og Børn 

Duk ker fra 	1 til 6,50 Kr. 
Julenisser fra 35 Øre til 3 Kr. 

Julestromper fra 	1 til J Kr. 

Plyschltraver til Børe 
i hvidt, graal og sort 

Handsker og Vanter 
i stort Udvalg 

Dantobluseskaaner 
Underbekliedning 

til Voksne og Børn 

Prima, line engelske Uldgarner 
i hvidt, grant, brunt og sort 

Kurvestole og Borde 
Gardintojer hvide fra 1 tit 

3,20 pr. m 

do. coulørt fra I til 9 Kr. pr. m 

hvide klare Sengetæpper 
enkle, dobbelte og til Børnesenge.• 

lahr. 
Messen, 	Allinge. 

Telefon 100. 

genneinskaaret af Furer, der skulde 
Stjerne-Syner- 	betegne de førnævnte Kratere. Det 

vilde være fuldstændig umuligt at 
Blandt de Problemer, som vi for- t  se dem i hele deres Udstrækning, 

gæves tumler med, er Undersøgel- 
I 

da de delvis taber sig længere borte i  og jeg ved, du bar mig fundet 
!en al de andre Verdener ikke det end Horisonten. Der er imidlertid : 	og pari dine Skuldre lagt 
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NB. Varer ombyttes gerne etter Jul. 

ir...BRAND- O
AKTIESE 

G LIVSF 
LSOKABET

RSIKRINGS- SVEA 

Tlf. (30 V. J. Claussen, Sandvig. Tlf. 60 

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring til billige Præmier 

ved Henvendelse til Selskabets Agentur for Bornholm. 

(Odd-Fellowpalreets søndre Pavillon) 
HOVEDKONTOR: BREDGADE 28 

illi  i 

Hasle 	Hasle, Ca  JULE-UD rif  L 	3 N- 

'14'4~~13«* er a aben 	 **** 
anbefales stort Udvalg i Jule- og 	Juleboger. Almanaker, Jule- os Nytaerskort, Julegaver og Logetej. 
Nytaarskort, Julelys, Jt..letræspynt 	 strit Udvalg, 	 Alt til Juletræet. Æskepost, Ftigrii;afirrnammer, Lege. 

Mange nyttige Ting. passende til Sand:Vigr• E, Alinimells N11311[101. Sandv19- _ 	  

Køb Julegaver 
C. LUNDS 8k0iiijSillfre1111110, Mhp, 

JULEGAVER 

Voksdug 1:1 Spiseborde - rg Køkken-
bordet i Papir og  voksdag. Fernis. 

Rullegardiner 
og Gaidinsiær4:::r leveren etter Mani 

pda fas Dage. 

>hnrles Soendse-n, 
Telefon 66. 

• 

Køb Deres Julegaver 
i Tide! 

Vi har et stort og  righoldigt Udvalg  af fikse 
og  nyttige Julegaver. 

Til Damer 	Til Herrer 
Kjoletøjer i alle Farver 
	

Stoffer til Klædninger 
og Kvaliteter, 	 og Frakker. 

	

Alpacca fra 4 Kr. 
	

Gode Kvaliteter, 
Halvuldent Blusestof i for- 

	 Rimelige Priser. 
skellige Farver og Mønstre 

	
Færdige Klædninger 

4 Kr. 	 fra 75 Kr. 
2 Alen bred blaa Serges 

	
Stort Udvalg i Regnfrakker 

Kulørte KoS"'tumeQnffer 

	

til Kostumer 15,50. 	 Manchetskjorter 

	

fra 10 4Kr. 	' 
fra 10aKr. p:1 	Flipper i alle Farv$r 

4 Lag Lærred. Floneller til Undertøj 
fra 1,35. 	 Bindeslips, Sløjfer 

og bundne Slips. Blusefloneller 2,35. 
Halsbind. Bomuldstøj til Kjoler og 

	

Forklæder fra 1,75. 	 Uldtrøjer og 
Underbenklæder. Hvidevarer. 

Huer, Hatte og Kasketter Dowlas 1,25, Medium 2,00 
fra 2,50 Festons 

Stofhandsker fra 1,65. i alle Bredder og Kval. 
Svære og stærke Handsker 

Doghandsker. i Skind og Stof fra 2,65. 

■ ffiwoo~~•~Nmemememis~ 

G. P. Petersens Rolojslorreillioll, Allinge, 
Telefon 107. bringes i velvillig  Erindring. Telefon 107. 

Lager af Ridestøvler samt almindelige Skaftestøvler fra 52 Kr.-
Rigeligt Lager i saavel sorte som brune Bornestovier til langt under 
den nuværende Dagspris. Som nyttige Julegaver anbefales varme'Hjem-

7 Kr. i Dame- og 8,50 i Herre-Galoseher.r 
mesko og Slippers samt Helsingborgs og amerikanske Gnloseher fra 

Alle gangbare Ting i Herre-, Dame- og Bornefodtej. 

i stort og smukt Udvalg. Regniatornre med de gamle gode Messing. 
værker er atter paa Lager til rimelige Priser. 

c)711inge Ur- og ejuldsmedeforretoinj. 
A. M. Lindberg. 

"ittrora 
omfatter fra I. Sept. d. A. en sær. 
skilt Afdeling for Hornkvæg samt 
Heste — — BEMÆRK vor lille 
Præmie og fuld Erstatning for He-
ste og Hornkvæg og ingen Ekstra-
opkrævning. 

Træffes hver Mandag i Klemens 
Kro Kl. 12-2 og one Efterm. K1.3 
paa Hotel Allinge. 

Lauritz cAladsell 
Tlf. Nr. 8, Sandvig, 

Endvidere tegnes Brand-, Tyveri-, 
Glas- og Stormskadeforsikring. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klellinshr Soodherlorrelpillg 
Telf. KI  n  13, 	L Pihl.  

Bagepulver 
Cardemome stødt og hel 

Citron Essens 
Mandel dn. 
Vanille do. 	 - 

Bedste Buddingpulver 
Cremepuiver t tøs Vægt 
anbefales til Julebagningen. 

J. B. Larsen. 

Olsker. 

JUL L11. BÆ, 
Afholdsf. og Husmandsforeningen 

afholder Juletræ i Forsamlingshuset 
Søndag den 28. December Kl. 4, 
hvortil Medlemmer med Familie 
indbydes. Foredra,.; af Landdrings-
mand Maegaard. 

Bestyrelserne. 

Appelsinerne 
er lijemiwirme. Prisen er billig r Aar. 

J. B. Larsen. 

Bekemllgovelse. 
Lørdag den 20. December Kl. 2 

Eftm. alttoldes det alen. 

Husmandsmøde i Olsker 
Forsamlingshus 

før at uddele de 10 reritie Indtægter 
for Aaret ,1919 ril de andelsbereni-
gede Husmænd. 

Husmænd, der ene tilhyllede eller 
har forandret deres Bopæl, mim an-
melde sainlant for en af Formæn-
dene inden nævnte Møde samt 'fore-
vise Skøde ellen Lejekontrakt. De 
andelsberettigede bedes lage Skille-
mønt med. 

De Andele, støn ikke bliver afhen-
tede paa Mødet, kim siden fans hos 
Forretningsføreren ril 1. Januar. 

Endvidere vil der blive foretaget 
Valg af 2 Formænd og 2 Revisorer 
istedetfor de, der fratræder efter Tut. 

Forretningsfører Chr. Kjøller, 

Folograkirred KjBIler 
Brevkort — Vinterbilleder. 

Uopklæbede Fotografier af 
bornholniFke Landskaber. 

Forstørrelser 
Ovale Rammer. 

Sucat 
er atter paa Lager. 

J. B. Larsen. 

Telefon 104. 

Stort og righoldigt Udvalg af 

Herre-, Dame- og Barnefodtøj, 
Tøfler, Slippers, Morgensko, Filtsko. Oaloschair i alle Stør-

relser til forskellige Priser. 

Firkantede Morsø Ovne 
er lige gode for Kul,  Koks. Tørv og B r te'n d ø. 

   

Vi har 11 forskellige 
Ovne paa Lager, som 
sælges til gammel Pris, 
det vil sige, at Støbe-
riet senere har forhøjet' 

Prerne med 2 Gange_ • 
41. 	121;2  pCt. 

    

 

Alle Slags Rør, Muffer, 

ildfast Sten o Ler. 

  

    

91orWaubet attbet00. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Xolonial= 
• 9roduktforretning 
• anbefaler 

Kolonialvarer 
Konserves og Frugtsafter 

Værktøj, Redskaber • 
Køkkenudstyr, UrteriOtskjulere 

• 	Kaffestel, Spisestel 	

• 

• 	Kakkelovne og Komfurer 

• 

• Tagvinduer, Staldvinduer 
Murgryder, Pumper, Jernrør • 

• Brædder, Planker, Lægter 
	

• 

• Tømmer, Cement, Tagpap 
Søm og Skruer 
	

• 

• 	Smøreolier, Drivremme 
• Remrnefedt, Smørekander 
• Roegrebe, Roeknive, Roekurve 

• 
• Børstenbindervarer 

• Spegesild og Kryddersild 
	

• 

• 1/8  og 1/4  Tdr 
• • Klipfisk, Fedt, Margarine 

• • 

• Xolonial= 	• 

• 9roduktforretning. • • 

• • 
• . • 
•• •• *qua 

er

inholffis Spare - si ladasses 
,..------- Afdeling i Allinge ---'9"---- 

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

at 4 pat, p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 


