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rxecoconcia
„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem POM ?Witt i Allinge.
Saadviz, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
Aer den største Udbredelse 1 Nordre Herred
bliver last i ethvert term (Term,. sig der.
for bedst ill Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigprelser af enhver Ad
seasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Pfter- eller Af lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
artgaar hver Fredag-, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt pao Bladets Kontor og
hasler I Kr. halvaarlig.

9cedelig ,u1
og (1

godt Ntaarl
anker vi alle vore Læsere i By
og paa Land. Samtidig beder
vi de annonserende og dem. der
paa anden Maade luer slottet
Bladet, modtage vor hjerteligste
Tak og haaber paa fortsat Velvilje i det ny' e Aar.

111.••••• • •••••••

El Slorhygils Sledliaro.
-x-

.Kan Du se den rede Fabrikspibe
der til venstre og den gran Cementskorsten længere borte ; hele Byens
Udkant er fuld af dem, og hvert
eneste et af disse slanke Murstenstaarne betyder en Fabrik — et ægte
Industrihelvede. Om der er Brug
for Dm Arbejdskraft er tvivlsomt —
forbandet tvivlsomt ; men forsøg Du
kun, Arbejde mita Du have I"
Det var med saadan smaa Enetaler, at jeg prøvede at hidse mig
selv op til yderligere Efterspørgsel
om Arbejde. Mindst tyve Steder
havde jeg lorsøgt den Dag, og endnu
flere Steder havde jeg været Dagen
i Forvejen. 1 tre Døgn havde jeg
trampet Stenbroen uden Hvile, og
talrige var de Afstikkere jeg gjorde
ind i forskellige Gaarde, for al drikke af dette isnende Vand, der er i
de lialmoinbundne Patentposte, naar
Thermometerel viser omkring Nul.
Jeg havde Feber og jog ofte samaren i Kuldegysninger, Støvlerne

8de Aarg.

xrea".?.
Irak Vand, og Strømperne havde
suget Snesjappets Væde, som var
de Svampe; jeg kunde mærke Mudderkagerne, der dannede Klumper
under Fodsaalerne,
Jeg kunde skrige af Smerte og
Kulde, men jeg skammer mig for
de mange Folk, der gaar paa Gaden og jeg gear med smaa Skridt,
for at ingen skal se det store Hul
pas mine Bukser.
Nu kommer jeg vel snart paa
Hospitalet og skal ligge ren i en
hvid Seng; bløde Kvindehænder vil
dægge om mig, og med øjet vil
jeg følge Sygeplejersken, neer huri
gaar over Gulvet. Hun er sikkert
smuk ; inaaske vil hun saa ogsaa
elske mig.
Ja - maaske I
Aah Herregud, Du stakkels Stymper. — — Jeg med mit røde Haar
og med grimme Skægstubbe om eit
fordrukken Mund.
Jeg blev revet ud af mine Fantasmer, da jeg hk Øje paa el Skilt
„Baad- og Autornobilmotoren Meteor
Reparationsværksted om Hjørnet.'
Det vakte nyt Haab, og jeg gik
ind og spurgte om Arbejde. Det
Nej jeg fik, var ikke noget nyt, og
dog var det værre end de forrige,
hvert Nej var som et Slag, der med
stedse større Kraft slog Haabløstieden ind i mig.
Uden Plan drev jeg igen rundt
paa Gaden, Mejede om el Hjørne,
uden at skulle den Vej og stod
stille blot tur at hvile. Alle de inan,
ge Mennesker talte med hinanden,
eller Jo og vekslede øjekast og
hilste paa Bekendte tværs over Gaden. Kues jeg gik helt alene i Vf1111len og havde den største Lyst til
at tale til en at dem, eller start dem
en Knytnæve i Ansigtet, blot gøre
et eller andet, saa de kunde se, at
ogsaa jeg var her
Jeg naaede ind over Raadhuspladsen og saa, at Klokken var halvseks,
del var begyndt at mørknes og Buelamperne lyste skarpt ned over Gaden. Det var paa Tide, jeg søgte
mig el Narrelogi. I tre Nætter havde
jeg gaaet Brandvagt; men i Dag
havde jeg klaret Flaget, det vil sige,
al jeg havde tigget de seksten Øre
sammen, som jeg skulde betale for
en Seng paa Frelsens Hærs Herberg,
og medens jeg gik videre tid over
Vesterbrogade, tænkte jeg med Glæde
paa den lune Sovesal og paa de
mange Timers Søvn, der ventede
mig. Menneskene paa Gaden irriterede mig ikke mere, nu gik jeg jo
hjem som alle de andre,
De jeg naaede ud til Herberget,
stod der allerede mange opstillede
i Porten, og Vagtmesteren med Uniformskasketten gav Skældsord og
haarde Puf for al holde Rækkefølgen i Geleddet ... Mit Øje fangedes al en Væggelus, der krøb opover Væggen; jeg stod og saa paa
Dyrets langsomme Bevægelser. En
ny Herbergsbesøgende kom styrtende ind og sluttede op i Rækken ,
lige før mig, saa maatte jeg passe •
min Tur og holdt Trop.
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Det var Julens Duft, der fik mig
til al mindes gamle Dage,
naar hun stod foran Komfuret
travlt beskæftiget med at bage.
Det var Lysene paa Træet,
Lysene, der festlig! skinner,
der formanede al aabne
Døren Ind til mine Minder.
Barndomsminderne, som straaler ;
ja, med Glorie om Panden
slam- hun for ulig, rank og frejdig,
mere kær end nogen anderi.
Og jeg husker Juleaften
Bordet stod med festligt Dækken;
Julestuen, der bag Døren;
hvor jeg kigged' gennem Sprækken.
Og jeg husker hendes Hygge,
naar hun bød os ind til Bordet,
hvor hun sørged' for os alle
— og tillige førte Ordet.

Det gik rask for Haanden med
Ekspeditionen, Frelsersoldaten bag
den lille Glasrude stak Bliktegnene
hurtig rid, og jeg talte dem, der
var har mig i Rækken ; uu kun fire!
nu kun tre og nu kun lo, og saa
er der blot ham, soni egentlig kom
efter Dig.
Da jeg kom frem, smeldede den
Vagthavende Ruden hl og meldte
,Alt optaget".
Jeg forstod forst ikke rigtig Ulykken, og stod saa underlig tanketom
og ubeslutsom.
Jeg gik saa aller ud paa Gaden;
det var begyndt at regne, og Vandet blødte igennem urin tynde Jakke.
Jeg smøgede Kraven op om Halsen, bøjede Ansigtet ned mod Brystet og stak Hænderne i Bukselommerne, op under Jakkens nederste
Rygkant. Jeg følte mig meget træt,
del Svimlede for mine øjtie og Benene syntes at skulle slaa Kryds
under mig. Rent mekanisk gik jeg
fremad og lod øjet løbe langs Husrækkerne, Husene stod saa høje i
Gaden, med Lys i alle Vinduerne,

Hendes Smil var som et Under,
naar hun Juletræet tændte,
og hun aabned' Døren sagte, dette Smil, som godt jeg kendte,

og jeg sendte mine Tanker ind I
de smaa Hjem.
„Nu viser do derinde, de vil tale
summen, Manden vil læse Avlsep
og Konen stoppe Strømper, men
Din vil sladig gaa her.
Du vil se Folk komme fra Teatret -- Mennesker klædte i bløde,
varme Dragter, Kafeerne vil tammes;
men ingen vil lægge Mærke til Dig.
Du vil gas Gade op og Gade ned,
Lygterne vil slukkes og imorgen vil
Dagen vaagne og træffe Dig her
— træl og forvaaget, spejdende efter en ny og trøstestar Dag.
Jeg fik ligget mig en Pibe Tobak
og gik og glædede mig over dens
stimulerende Virkning. Blot jeg nu
havde haft et Nallelogi — helst et
eget Værelse og allerhelst et Hjem,
der nusalte vel ogsaa være en Kone
i det Hjem —. Meraske det bliver
hende, Sygeplejersken. Og Børn er
der. Skrivebord og elektrisk Larupe
.. Som Fantasierne løber af med
mig, det bliver vel snart til en Arv
fra Amerika.
En stor Arv man det være.

1869 = 27. December = 1919

for det var saa varmt som Solens
Straaler paa en Dag i Maj,
dette Smil, der alt for otte
sagde ja, kun sjældent Nej I
Og jeg husker, mar ban salte
sig samt stille til Klaseret,
mens vi sang de gamle Sange.
Heudes Spil var insp:ierel,
højlitIsnuettel og bevæget,
og med dybe, rene Klange
i sin Stemme — sang hun alle
Julens smukke gamle Sange.
Og jeg husker, Briar vi rille
Haned i Haand i sluttet Kæde
gik om Træet —; hun var Jule[eventyrets største Glæde.

9

Hun fortalte mig, hvad Engle
sang fnr Hyrderne derude,
og om vise Mænd, der søgte
Kongebarnet — svøbt i Klude.
Hun fortalte om tre Konger
og om Stjernen højt paa Himlen,
Stjernen, der var stor og prægtig,
størst af Stjernerne i Vrimlen.
Og jeg kunde sidde stille,
mens hun strøg mig over Hanret.
Jesus-Barnet var deri Konge,
jeg pas hendes Bud udkernet'.
— —
Det var Lysene paa Træet,
Lysene, der festligt skinner,
der formanede al :labile
Døren ind til mine Minder.
Aarene er hastigt rundne,
nu er hun en gammel Kone.
Moder min 1 Du er den samme,
Du faar Julen til at tone,
Du faar Stuen til at dufte
hyggeligt af Jul og Gran.
Du faar Døren sagte aabnet
til mit Barndoms lyse Land.
Cai M. Woel.

Hr. Skomagermester H. P. Mor- hvor Mortensen arbejder fra tidlig
t en se n og H ustr u, Allinge, kan Morgen til silde Aften. Hustruen
Fredag den 27. December fejre de- har igennem de mange Aar været
res Guldbryllup; begge er født en god, opofrende og flittig Medi Nyker, hvor de opholdt sig indtil hjælp.
I Ægteskabet var 6 Børn, hvoraf
1876.
Det er en stærk Udviklingsperiode 3 lever: Datteren Fru Thora P eden gamle Skomagermester har op. terse n, som har Modeforretning
levet indenfor sit Fag. Som Lære- i Forældrenes Ejendom, og Sønnerne
dreng og Svend gik Turen ofte fra Alfred Mortensen, Nygaard
Sted til Sted ; som Svend var Beta- ved Allinge samt Id e r m an M o rlingen Kost og 8 Mark om Ugen. tense n, der er den ene af LederArbejdstiden var ofte fra Kl. 6 Mor- ne i Anton Sonnes Eskes Byggeforgen til 8-9 Aften. Belystringen var retning,
Guldbrudeparrets Livsførsel er alGlaskuglen blev benyttet,
for at samle Straalerne til el enkelt mindelig bekendt i og udenfor Allinge-Sandvig; hvad disse MennePunkt ved Arbejdet.
Fru Mortensen vil sikkert blive sker har været for andre, særlig syge
erindret af reluge fra den Tid hult og fattige, vil længe blive bevaret
hjalp adskillige paa Gaardene med i hjærtevarm og taknemlig Erindring.
Paa Guldhryllupsdagen vil mangen
at sy.
I 1876 flyttede Guldbrudeparret venlig Tanke og stille Bøn samle
til Allinge og blev da Ejer af gamle sig om del gamle Ægtepar, for hvem
Morten Lunds Gaard, som de i der ønskes en smuk Livsaften i Krak
1895 lod nedrive, og paa hvis Grund af del, der har givet deres Liv det:
de lod opføre deres nuværende Ejen- rige Værdi.
dom. Her er fremdeles Værksted,

leden at lægge Mærke til Overgangen, var jeg igen kommen ind
paa det brede, lyse Strøg. Som en
Firentned der ikke hørte hjemme
her, saadan kik jeg mellem de mange
Mennesker. Det morede 'nig at stirre
frækt, og faa deir til al sænke øjnene. Misundelsen kom op i mig
og jeg tvang mig selv til at tænke
pas andre Ting.
Der var mi Splinten, som vi almindelig kaldte ham, en fattig Fyr,
der altid pralede al et Hospitalsophold, han havde fanet pas Kommunens Regning, engang da Tuberkulosen havde været særlig slem mod
ham, Ham havde jeg slimet Følge
med sidste Nat; de havde ellers
gerne en reserveret Plads til ham
paa Herberget, men han var kommen forsent i Gaar Aftes. Det tik
mig til at klynge mig til det Haab,
at han maaske ogsaa kom lorsent
i Aften, saa at jeg kunde faa hans
Seng, Herberget havde aabent en
halv Time endnu, saa maaske jeg
kunde naa tilbage inden denne Tidsfrist, og maaske var Splinten ikke
kommen.
Denne Tro der hurtig blev til Vished hos mig gav mig nye Kræfter
og jeg skyndte mig Vejen tilbage.
Hvor skulde det være rart at komme ind paa den lune Sovesal, lytte
til Kernineraternes Snak og saa glide
ude den dejlige Søvn.
»Gad nok vide hvad Jens vil sige
naar jeg kommer istedet for Splinten,"
Jens var Slof til Splinten, og da
jeg naaede Herbergets Port, var jeg
ganske klar over hvad Jens vilde
sige, og vidste ogsaa hvad jeg selv
vilde svare.
Jeg var saa sikker paa al komme
ind, saa da Porten ikke vilde aabne
sig, tog jeg engang til og tog haardere fat, den var jo saa tung at
aabne og jeg manglede vel Kræfterne; men Porten gav sig kun
saa meget, som den omdrejede Leas
tillod . . . Jeg græd af Raseri mod
de Omstændigheder, der tvang mig
ud i en !eng Nats Pine, og græd
al Melidenhed med mig selv.
Der var — og jeg regnede paa
Fingrene i Lommen — der var næsten syv lange Timer til Klokken
fem om Morgenen, og fireogtyve Timer til jeg maaske kunde krybe i
en Seng, saa blev det ialt fireogfirsindstyve Timer siden jeg sidst var
staaet op al den.
Jeg lod ulig synke ned mod Porten og gled snart helt sammen i
Hjørnet, hvor jeg faldt hen i en
hallueinationsfyldt Savn, Jeg vaagnede ved den Smerte de bøjede
Ben foraarsagede.
.Hvad mon Klokken kan være maaske to eller tre, eller kanske
fire, hvad kan jeg vide om, hvorlænge jeg har sovet.'
Det var holdt op at regne; men
den raakolde Natteluft, mod hvilken
en gennemblødt Jakke ikke er nogen Dækning, fik mig til at ryste
af Kulde.
Nej hvor jeg frøs.
Jeg prøvede paa at løbe for at
faa Varme; men maatte støtte mig
for ikke at falde, da jeg standsede.
Jeg 'leflede ned til Boulevarden
hvor jeg smed mig paa den nærmeste, regnvaade Bænk og alter, med
sammensunken Krop og Hagen hvilende paa Brystet, faldt i Søvn.
,Hvad skal jeg allerede op — den
Vagtmester maa være tosset, jeg
har jo ikke nær udhvilet.«
Saa vaagnede jeg op til fuld Bevidsthed og fandt Herbergets Sovesal ombyttet med Boulevarden, hvor
en Bænk erstattede den Seng, jeg
havde drømt mig til. Jeg følte el
Greb i min Skulder, og i Lygseskinnet saa jeg en Skikkelse slaa foran
mig; en Skikkelse der, da min Bevidsthed var fuldt vaagnet, viste sig
at være en Betjent,
_Jovist skal jeg hjem, jeg har
Hjem, og Kone med forresten, og

Barn . . vilde hare trække lidt
Irisk Luft. Ja, ja, nu gear jeg."
Jeg vaklede som en fuld Mand,
da jeg endelig tik rejst ulig og med
Hænderne i Lommen skraaede over
mod Husrækken, Intet af Betjentens
Blik.
Jeg følte mig svimmel, og et Hosteanfald forøgede yderligere min
Pine. Jeg drejede ned ad en Sidegade, og i Fantasien gjorde jeg den
Løgn til Virkelighed om Hjem om
Kone og Børn, „I del Hus der bor
jeg, nej først i det næste, derovre
pas Hjørnet skal Du ind . . . Sludder det er jo helt omme i en anden Gade, i el helt andet Kvarter
af Byen.'
Readhusurels Klokkespil vækkede
mig af mine Drømmerler: „Hvad
mon del var at Klokken slog?" Ingen Timeslag fulgte eller, ,kun tre
Gange en Melodistump var det, der
klang ud over den sovende By.
,Det var vel et Kvarter i fem eller i alle Tilfælde i lire,' saa stod
jeg ængstelig lyttende et helt Kvarter igennem, det var mig jo saa
meget om at gøre at fart Vished for
at Natten snart var omme. Vilde
del Kvarter da aldrig tage tage Ende.
Jo nu — langt om' længe klang
Klokkespillet atter. Et Slag hamrede
Klokkespillet ud. Jeg lyttede videre;
det var dog Helvedes til lang Tid,
der var mellem Slagene. Men der
kom ikke flere. Det var en Skuffelse
saa stor, saa Livet ikke har dem
større,
Den Nat vilde da aldrig tage Ende
syntes jeg, og jeg saa langt citer
et enligt Par paa den anden Side
af Gaden. Saa smed jeg Ansigtet
ned i de forfrosne Hænder, og med
Albuerne paa det Itaarde Jernrækværk sov jeg ind.
Atter fo'r }eg op, Armene smertede, og jeg bankede Hænderne mod
Skulderbladene for at fjerne den
snurrende Følelse.
Videre gik jeg fra Byens ene Udkant til den anden, hele Tiden vaklende og ofte slæbende mig afsted.
Fristelsen til at smide mig ned i en
Gadedør var stor; men Frygten for
Lovens Haandhævere, for Tvangsindespærring var større, og jeg gik
kun for at holde mig vaagen, men
Gangens Rytme blev en Vane, og
lange Stykker gik jeg med lukkede
Øjne og Tanken fjernt fra Virkeligheden. Saa kunde jeg fare op med
et Ryk og føle Træthedens Smerte.
Jeg naaede ud over Christianshavn
og kravlede op paa Volden. Her
var Fred. Bænkene var skjult for
Politiet af de aarhundredgam le Træer,
hvis nøgne, store Grene strittede
mod Himlen, og hvis store Rødder
stak frem gennem de af Væde op.
blødte og lerede Skraaninger. Jeg
satte mig tilrette paa en Bænk uden
Rygstød, og I vidunderlig Tryghedsfølelse gled jeg ind i Søvnen, Ryggen mistede Bevidsthedens tvungne
Holdning, den sank sammen, og
den tunge Overkrop, der manglede
Støtte,' gled bagover. Jeg faldt ned
af Bænken, rullede videre ned over
den brede, vaade, saa modbydeligt
slimede Skraaning, og standsede
først da jeg med Hænderne fik fat
i en af de store, fremstaaende Rødder. Med en snavset Klud jeg havde
Lommen, søgte jeg at befri mig
for det lerede Skidt, jeg opgav det
igen, .jeg var altfor træl, og atter
kravlede jeg op til Bænken.
En Sporvogn — Dagens tørste —
gled igennem Mørket, den elektriske Motors Snurren brød Nattens
Stilhed. Træskoklap blandede sig
i det, og medens Sporvognens oplyste Vindue' kastede lange, skarpe
Lysglimt end over deri mørke Stenbro og spejlede sig i Husenes Butiksruder, vaagnede Byen.
•
Jeg vidste at nu var Klokken over
fem, og jeg rejste mig og gik ind
mod Byen. Hvorfor mon jeg dog i
Grunden havde længtes eller denne
Grænse mellem Nat og Dag? Det,

var jo snork' endnu i flere Timer
rig jeg havde ikke engang Penge
til al købe mig en Kop varm Kalle
og et Stykke Brød.
Jeg standsede foran en Beværtning, der nylig var aahnet, gik atter videre; men vendte saa om igen.
Kaffelugten pirrede mine Næsehor,
rig rued en rask Beslutning gik jeg
ned. Jeg satte mig ved et af de
suras Borde og bestilte en Kop
Kaffe. Den morgengnavne, lykke
Maden/rue skævede ondt til net lasede Tøj, rem hvilket Voldens Snavs
endear sad i lykke, vande Klumper.
Jeg var endnu ene i Lokalet, men
medens jeg begæifigt drak Kelfer
og slugte Brødstumperne, kom del
flere ind. Arbejdere i store Flækker..
ler, ined Tørklæde om Halsen og
en Bulehat etter Kasket trukket ned
over Hovedet.
Det var min Plan, at de skulde
betale min Kaffe, og oplivet al deri
varme Drik, begyndte jeg at tigge.
Men de faa, der var i Lokalet, rystede pas Hovedet, de fodrede ikke
pas Dovenskab. Den morgengnavne
Madamme opdagede mig og krævede
straks stir Betaling.
Jeg rodede i Lommen efter mine
seksten øre, mert sagde saa sløvt ;
,Jeg har ingen Penge."
Madammen skubbede mig ned i
en Stol, og i døsig iLigegyldighed
fald( jeg sammen. Jeg rensede ikke
at Madammen henlede Politiel , og
først da jeg følte det kendte Greb
i Armen, rejste jeg ung og fulgte
med.
.Saadan et fordrukkent Individ."
Atter gik det Gade op og Gade
ned, og nu da ogsaa Selvopholdelsesdriften var knækket i mig, var
del kun med Betjentens Hjælp, jeg
kunde holde mig oppe.
Politistationens grønne Lygte skinnede gennem Mørket, og jeg saa
den gennem halvt tillukkede Øjne.
Nu var del Tvangen der ventede_
mig, maaske i tre Maaneder, eller
seks syv Stykker ; jeg havde været
paa Tvangen før, men hvorfra skulde
jeg vide hvor mange Maaneder jeg
fik; det gik efter Anciennitet med
sindrige Udregninger eller Tabeller;
og Regning var ikke min stærke
Side.
Jeg aabnede øjnene, den grønne
Lygte var væk. Jeg faldt over Trinene op til Politistationen, Betjentens brutale Ryk i Armen vækkede
mig til Virkeligheden, og jeg talte
det svage Sus, da Svingdørene smækkede i efter mig.

Hjertelig Tak
fur udvist Deltagelse ved sot kære
Søns Begravelse.
Allinge, lien 20. — 12. — 1919.

Familien C, J. Johnsen.

Vi sælger en ganske fortrinlig

Til

Festgaver

anbefeies mange pæne Ting. Indrammede Billeder samt Kort og Telegrammer. Legetøj i stort Udvalg.

Fotografering og Forsterrelser
til Juleri hedes bestilt i god Tid.
Restlager af Tapeter sælges med
Rabat.

Charles Svendsen, Hasle.
Telefon 66.

I3etcsda Juledag Kt. -1 Pastor ørsnats.
-- 2. Juledag Juletest Kl. .1

haves et strut Udvalg ef

Rønne-Allinge Jernbanes

Glas og Porcelain
KniTeetel. Spimestel
l'andstel,
Glaaskaale, Vitser, Nips in.

Køreplan.
tit.

Af Isenkram
haves mange smukke og nyttige
Ting, som vil være kærkommen som
Julegave, saasoni ;
Værktøj
Klippe- og Barbermaskiner
Bit rherk ni ve
Lontoneknive, Sailtse
Fjerkrtemakme, Bord knive
Spiseskeer, filmler
Bommert- og Theskeer
af Sølvplet
illusholdningmvatgte In. in.
ø I: kenudelyr
ef alle Slags
Legetøj og Spil
i stort Udvalg hos

P. C. Holm.
Fra det nye

1(ø4:1=Udsalganbefales til Julen:
Frtsksiaglel KalVekod og extrafin Kalvesylte, Hakkekød,
Itnilepolse, Leverpostej.
Hjemmelavet Blodhudding,
Kødpølse, Spege.polse, Fiske-*
frikadeller og Fars, Sildema,
Int og Kryddersild.
Kedel alen extralin fed Hest sælges denne Uge.

trAmene"øeameseregerni~i~

Qlliiigc Biograf.
Anden Juledag Kl. 7 og 8.

Et uhyggeligt
Rejseeventyr.

r

Mandvig— Itanne
Fra Sandvig
11—
840
851
- Allinge
1111
Tein
1124 - oeq
1142
9...T.2
Rø
Klemensker 1205 943
Nyker
122e 10 7
Rønne
1210 1021

Søn- og Helligdage.
Renne—Maindvig
845 1233 4.50
Fra Rønne
904
1 254 509
- Nyker
Ill 526
- Klemensker 921
939 129 544
- Rø
9.54 j44 556
- Tein
Allinge
1004
154 609
Sandvig
1010
2-- EIS
Sandvig—Fenne
040 230 645
Fra Sandvig
- Allinge
048 238 553
058
- Tein
248 70:3
114 304 7.M
- Rø
- Klemensker
133 323 7373
145 335 75
- Nyker
7
e
- Rønne
205 gss glo

Erindringsliste.

Ø
Julegage

er altid en signeret Æske

Brevpapir med Konvolutter.
eEstrepost haves paa Lager i for
skellige Kvalitetel og Farver.
Benyt Lejligheden.

Allinge Bogtrykkeri.

k."~•~•~:~3
En ung lin
TYR.
Slaar (JI Afl■esynelse pas

Lundegaard i Allinge.

Bilen udlejes.
Den har tæt Kalesche og egner
sig til Kirkekørsel. — Almindelig
Vognmandspris.

Lund, Lundegaard
Telefon Allinge 77.

Spændende Drama i 2 Akter.

En god Fløjte
Kærligheds
med Nysølvslioved, samt 2 gode
er til Salg.
Spekulanten. Violiner
hjort-Ipsen, Allinge.

Carl Alstrup Lystspil.
Meget morsomt.
'PERSONERNEf:
Niels Nicolaysen, Tjener
Itv em.! Alstrup
Grosserer Madsen
Ih'rrderik Brach
Adelaide, hans Mage
FM Kall' Fabian
Thilde, deres Datter Frk. Agnes Andersen
Sædvanlige Billeipilser,

Søgnedage.
Reane—mandvIg
Fra Rønne
820
630
81.1 651
- Nyker
71.1
903
- Klemensker
923 711
• Rø
911
7e7i
- Tein
est ter
- Allinge
- Sandvig
10— 8

Carl Jacobsen,

Mejeriet Kajlijerggaard
Bestyrelsen

Juleaften.
Gudstjeneste Kl. 4.
1. Juledag.
St. Ols Kirke Kl. 10
Allinge Kirke
2. Ingen Alterg.
Juledag.
Allinge Kirke KI, 10, Skrin.
SI. Ols Kirke Kl. 2, Skrin. 1 Ve.

Til Julegaver

Ell

ønsker Tilbud paa Mælke Kontrolleringen for Reguskabsaaret 1920.
Tilbudene maa være indleverede
inden Nytaar.

GuivIerRis med Gluis
Nordimiels
Giirisljueslfir o Mod er,

Broiler Amor, Bramin Zebra.

„Pr. Mag."
nds lireattorforsikHa
rings-Selidtalpet modtager Kontingent pas Dalegaard i Olsker
den 29. December fra Kl. I '/2 -6.
Chr. Jensen
Formand.

eskssidel [W11111'111]
afholder sin ordinære Gener allorsnmlinj paa _Hoffers Hotel' Mandag d.
29. December Kl. 7.

Sture frisksludig !luer
købes gerne til meget hø} Pris.

Nordlandets (Adelshus.

Toldkamret 8-112 Farm., 2-3 Eharm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-1 Eftm.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredel Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 13-9 og 2-3.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7
Søndag 9-1d.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer H. P. Kolod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i ,Nord-Bornholms
Ugeblad",
Batingoialm er kun, at det skrevne ar
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning tor Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne 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 straangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig pas
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet, I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De Nar
det tilsandl.

Appelsiner. fine Nødder,

MESSENS E- 0118fifi

De bedste Sorter og de billigste Priser i

ALLINGE

Friske røde Æbler,

Galoscher er hjemkommen.
Darnegaloscher 7,00. - Herregaloseher 8.50.

Et Parti Arbejdsstøvler
at ekstra svært Uumini 30

Nordlandets Handelshus.
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Soullag Efterm. den 21111e ti). a
ineebr. er. Butikkerne aabne
fra Kl. 4-8. Juleaftens
dag lukkes hl. j.
s› a
Samtlige Handlende
i Allinge-Sandvig.

"4,4,

e43
(i).

t 4/-4,
4/ 44.4'4/ cg;
ir>

Fineste Klipfisk, Ægte Caroline-Ris,
Ægte Japan Ris
sælges, og Priserne er mere rimelige i

Alle gode Frugter er paa Lager.
Store Svedskeblommer. - Store blaa Rosiner.
S maa 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 særli g billi ge Priser pas alle disse Varer.

Nordlandets Handelshus.

due Jendinger af
Bedste amerikansk Flormel til julekagen.
til julebrødet.
do.
do. australsk
do.
do. bornholmsk do.
Ekstra lyst Rugsigtemel, prima drøjt Rugmel,
som sælges til laveste Noterin g.

Nordlandets Handelshus.
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Boreholms Marprilloldriks
VEGETABIL
MARGARINE
er anerkendt som den bedste.

Jdvalget er i 1,, meget
omfattende, og Priserne er
gennemgaaende lavere end
Tilbudet nu er.
Vi tillader os at anbefale:

Kaffeduge med Hulsøm
3,00
120 i 120 Duge nr. Hulsøm 9,80
150x180 hellinned Dug
27,00
1 Dus. Lornmetorklirder
Ira 3,00
Itejseplaid i Uld
15,85
Pyjamas
18,00
Herreveste ni. Ærmer
16,50
Uldsvalters til Børn og Voksne
Dame- og Herreparaplyer
i Tapetstry og Plysch

Sofapuder og Trøstere
i stort Udvalg

Dameskindhuer
Muffer, Kraver i extra Udvalg
Dame- og herreregnfrakker
Damouldstromper
svære og varme 5,00
Gulvtæpper i °/4x. 15/4 16/1>< 17/4
Ira 25 til 6,70 Kr.
Linoleum til QuIvItepper sælges
i hvert ønsket Maal 9,00 pr. m.
Guivlobere I Juta, Bomuld,
Uld og Plysch .
Stoffer i Bomuld, halv Uld,
Alpacca, Silke, Eolien, Crep-dechine, Fløjl og hel Uld til Kjoler
og Bluser.
Bluser i Bomuld, Alpacca
Flonel og Silke
Korsetter danske og amerikanske
Dameskorter i Moire eg Satin
Halstorkkeder I Bomuld
Uld og Silke
Uldne Huer til Damer og Børn
Dukker fra
1 til 6,50 Kr.
Julenisser fra 35 Øre til 3 Kr.
Julestrømper fra
I til 3 Kr.
Plyselikraver til Børe
i hvidt, grant og sort
Handsker og Vanter
i stort Udvalg

Damebluseskaaner
Underbeklædning
til Voksne og Børn
Prima, lille en gelske 'Uldgarner
i hvidt, grant, brunt og sort
Kurvestole og Borde
Gardintojer hvide Ira 1 til
3,20 pr. m
do. coulørt tra 1 til 9 Kr. pr. m
hvide klare Sengetæpper
enkle, dobbelte og til Børnesenge.

`hr.
Messen,

Faas hos alle Handlende.

Allinge.

Telefon 100.
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Ny Høst
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af bornholmske

Gule Kogeærter,
stor Hvidkaal,
Nye Byggryn,
Pom og fe vort rigt)otbige Pager; ber nit aftib

anbefalei.

ture en 3.in4

e fnn annenbe.

5110[01ffilf- å' /4 roblifitrorretniii(3.

Nordlandets Handelshus.

ulegaver
1919

Sengeforliggere

Nordlandets Handelshus.
11111~ffil
~1~111111~11111111111111•011~1111111■

,r1:0:03xozo:ccoccecoaooceoccraleaccom=00o3o

a

valsede og hele, alle Finheder.

Valsede Byggryn i Pakker.
do. Havregryn
De laveste Priser i

Nordlandets
elmosidear~~essi~

El Puh Tændstikker

udsælges for 20 Øre Pk.

Kolonial- og rciodoldlorroloiog

Kr.

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik

L

Telefon 2.

Hasle

Telefon 2,

iitL
Vi har rigeligt af

Grove danske Hvedeklid og det gamle
Mærke af Glutenfoder til Malkekøerne i
Fri Handel.
Til Ombytnin g tor leveret Brødkorn har vi

Soyaskraa, valsede Soyakager, Byg og
Majs samt grove danske Hvedeklid, som sælges til de fastsatte Priser.
Nord landets

Handelshus.

Xloverfre, rceJfre,
,oefre, afaampet Jaakorn
til Bru g I Foraarel 1920 sælger vi fra det nye Selskab

Bornholms Frø og Saasaed Central.
Alle vore Bestillere vil heref ter Ina Frøet afvejet og plomberet fra
Hovedla geret og alle disse Leveringer er underkastet Staisfrøkontrollens
selvvirkende Kontrol. — Altsaa første Kvalitet og den bedste Kontrol,
som kan bydes.
Vi beder vore Venner OM al sende os Deres Bestillin ger snarest.

Nordlandets Handelshus.

Prima Ris meget billigt og
Prima Klipfisk
%Ringe nolonint,

anbefaler

43rODuftforretning.

Julegodter og Julelys,
Appelsiner og Spiseæbler
anbefales fra

»uge ofoniat: og 43roburtforretning.

G. P. Petersen Skolojsiorreleo
Telefon

107

bringes i velvillig Erindring.

fiffige

f.'

ii‘II>L4'

og nyttige Julegaver.

Til Herrer

Kjoletøjer i alle Farver
og Kvaliteter,
Alpacca fra 4 KrHalvuldent Blusestof i forskellige Farver og Mønstre
4 Kr.
2 Alen bred b 1 aa Serges
til Kostumer 15,50.
Kulørte Kostumestoffer
fra 10 Kr. m.
Floneller til Undertøj
fra 1,35.
Blusefloneller 2,35.
Bomuldstøj til Kjoler og
Forklæder fra 1,75.
Hvidevarer.
Dowlas 1,25, Medium 2,00
Festons
i alle Bredder og Kval.
Handsker
i Skind og Stof fra 2,65.

Stoffer til Klædninger
og Frakker.
Gode Kvaliteter,
Rimelige Priser.
Færdige Klædninger
fra 75 Kr.
Stort Udvalg i Regnfrakker
Manchetskjorter
fra 10 Kr.
Flipper i alle Farver
4 Lag Lærred.
Bindeslips, Sløjfer
og bundne Slips.
Halsbind.
Uldtrøjer og
Underbenklæder.
Huer, Hatte og Kasketter
fra 2,50
Stofhandsker fra 1,65.
Svære og stærke
Doghandsker.

7kordlandets Xandebhus

Køb Julegaver
J

C. Larsm (51d8jsiorrelninil. Ilitilie,
Teleton 104

giorbInithet

Hasle.

Herre-, Dame- og Bornefodtoj.

Hasle.

Tøfler, Slippers, Morgensko, Filtsko. Galoscher i alle Stor!r iser id Inrskellige Tei'er.

NB. Varer
anbefales stort
1 Jule- og
Nylaerskort, Julelys. Juletræspynt
Æskepost, Fotografirammer, Legetøj m. m.
Mange nyttige Ting, passende til
Voksdug til Spiseborde og Kokkenborder i Papir og Voksdug. Fernis.

Borohohfis

..:^4■-Mr13.~~"*.l'~~

Firkantede Morsø Ovne
er lige gode for Rul, Kok, Torv og Brænd e,

og Gardinstænger leveres efter Maal
paft faa Dage.

Charles Soendsen,

Vi har 11 forskellige
Ovne paa Lager, som
sælges til gammel Pris,
det vil sige, at Støberiet senere har forhøjet
Priserne med 2 Gange
12',! net,

Tem. t,6,

;71J. Aurora
mulatter Ira I. Sepl. d. A. en srerskilt Aldelmg fut Hornkvæg samt
Heste — — BEMÆRK vor lille
Præmie (1g fuld Eisiatning lul Heste og Hornkvæg og ingen Ekstra.
opkrævning.
Træffes hver Mandag i Klemens
Kro Kl. 12-2 og om Efterm. K1,3
paa Hotel Allinge.

Lauritz cAladseli

Alle Slags Rør, Muffer,

Tlf. Nr. 8, Sandvig.
Endvidere tegnes Brand-, Tyveri-,
Glas- og Stormskadeforsik~.

ildfast Sten og Ler.

Ligkister og Møbler.

91orbialtUt

{{lumsker Sllefierforrelitiug
L

Telf. K1 n 13.

•

f'1111.

Afdeling i Allinge 6'9"-Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pas alm. Sparekassevilkaar III en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Polio til 2 pCt. p. a.

I fri Handel haves:

Glutenfoder, Hvedeklid, Majs, Byg, Havre,
Blandsæd.
Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa
til Ombytning ventes,
Soyaskraa, Majs og Hvedeklid.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
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Olsker.

•

•

•

Brevkort — Vinterbilleder.
U'opktæbede Fotografier af
hurnhol in ske Landskaber.
Forstorrehter
Ovale Rammer.

1~11ifilll~

anbefales stolt Udvalg
Cigarer af bedste Mælker til
meget rimelige Pulser

Tobakker, Piber, Cigaretter

Vine
fra 1-Ir. I. C. Teilmanm, som altid er
af bedste Kvalitet til Prisen.
Cognac, Rom, Genever
Akvavit, "Aktører
Frugtvin
af bedste Mærker
Grontlionserves
er nu paa Lager til billige Priser
kompotfrugter
Kodkonøterven, Frugtmafter.
Alt sælges billigs( mulig hos

P. C. Holm.

Xotonial=
64. groduktforretning
anbefaler

•

•
•

Pologral firm! klgiler,

TIL JU.YLIE.N

& 133110113MOS

ombyttes gerne etter Jul.

Rullegardiner

Bestyrelserne.

inttaet5tju .

•

Stort og righoldigt Udvalg af

Afholdsf og Husmandsforeningen

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

lindherg.

Forlang hos Deres Haidlende

i 1 i isatillingslin•er
;ilholder
Søndag den 28. December Kl. 4,
tr ottil Medlemmer med Familie
Indbydes. Fol Ldiag al Landiliing,smand Maegaard.

Voksdug og indium.

iiihiSniedeibrr01

11011111■1110

JULETRÆ.

Vi har det største Lager af

(J'S (
A. 4'1.

JULEGAVER.

Til Damer

I r.

fl21‘

Kontordag i Alting& .N.Iatt
do.
i I

Specialitet:
Ægte Javis Kaffe.

Vi har et stort og righoldigt Udvalg af fikse

TO'

X. .11.:4t
Regulatoreare med de gamle gode Messingi 1..er .11 ro ivi ge

r;

k! •

Viggo Glistrups
KAFFE.

Køl] Deres Julegaver
i Nordlandets Handelshus.

r`tX

-1./ J1.4

Sct. Mortensgal 17, ilecn. Te',f. 22

Telefon 107.

Alle gangbare Ting i Herre-. 11/:ante- og. Bornefodto).
Lager al Ridestovter samt almindelige gik n ftegtovIer fra 52 Kr.-Rigeligt Lager i saavel sorte som brune Borneatorler :ti langt 'inder
den nuværende Dagspris. Som nyttige Julegaver anbefales varme Hjemmesko og Slippers samt Helsingborgs og amerikanske halogener fra
7 f<r. i Deair'- og 8,50 i Herre-Galoschei.

ry

Overreissql, Ro. sep-1(b!ped
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Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
Tømmer, Cement, Tagpap
Søm og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Remmetedt, Smørekander
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
Børstenbindervarer
Spegesild og Kryddersild
'/a og 9, Tdr.

•

Klipfisk, Fedt, Margarine
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•
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•
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•
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