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tidglret int et Interemsentikeb.
havende: Otto 4,iornitrko.
An o
Telefon 74.
Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
tr,åkes 1 el Antal af mindst 17J0
og forsendes gennem Postrresenel eller ved
vore Rad 1 Allinge. Sandvig, Olsker, Rut.
sker, Rø og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den starsie Udbredelse 1 Nordre Herud

bliver læst 1 ethvert hjem ag egner sig deror hedsi til Aren-String.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
«Armer gense Bekenditendser af enhver An
saasom Køb, Salg, Foreningsuuddsieiser,
Eller- eller Aflysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaa, ivrer Fredag, kan besillits paa elle
Postkontorer saml paa Markis Kontor og
kosier I Kr. halvaarlig.

i vor Tiris Dig og bog,
At Hans Werner.
—x—

II.
Byens Jul.
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Ydenor I et lotn1 af 1700 r.k•etnipl

-4 I
1å~1

til elle Well, 1 Allinge•Satnilvls,
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Olsker, ttnt•ker.

1 Ocie Aarg,

Tirsdag den 19 December 1922
ccogroccgroceoceocceoceerxi
han til Lysets 1. and, og neer Lysene brænder ned, og Legetøjet ligger
forladt, og alt er stilnet, atrier Træet digtende, dunkeltgrønt tilbage og
leder Tanken ud mod Landet, Minderne fra, før, og Sindet sysler med
Stjernerne, ined Klokkerne, der ringer over Marken, og vender tilbage
til Stuen, Børnene, Træet, Julebordet og Hustruen; han varigner el
Drømmene, og ser hende ved sin
Side, drømmende som han. Af Axel Juel findes et Digt, der giver et
morsomt og smukt Billede af „Gavelegen'. .1 forborgen Skæmt, har
jeg Gaven gemt, du mas lede lenge, før du mur den', og Digtet
sli.,ter:

humant S0171 Julens Opfordring
Mennesker om at være milde og
gode.
Men Julen faer aldrig i den Poesi, der skabes af Bymennesker den
omfattende Betydning, som i de
egentlige Land- Digteres Skildringer,
Bymennesket er uden Føling med
Naturen, føler sig ikke i nøje Samklang med den, det er Enkeltvresen
og naar derfor højst hl en vis abstrakt Følelse, som Bonden ejer
overfor Mennesker og Dyr, saaledes
at alle skal føle den samme Glæde
som man selv Isler, i hvert Fald forekommer den I Byerne i meget reduceret Skikkelse.

Hvert et Ord, hvert et Blik,
som vi gav og fik,
godt og ondt, som er og var og
bliver
hele Aarels Sum,
kommer tyst og stum,
det er deri, vi i vort Haandtryk
giver.

Julens Salmer og Sang.

Ill,

Den Stemning der er over Julen
paa Landet, har sin Modsætning i
Forstadsjulen. Johannes Jørgensen
har skildret denne. Del fryser og
Byens Jul er Familiernes Jul,
regner dog, Pytter at gulbrunt Vand
slam. i Gaderne, og Husene etsar indenfor Hjemmet toner de gamle
huje og skumle med triste, nøgne Salmer og Sange, Træet og BørneB.iggaarde, hvor ed evig Træk her- ne bliver del centrale, matske man
sker, ingen Blomster er her I Vin- drømmer om Landets hvide Jul, om
duerne, og Børnene, smaa og for- Kanebjælder og Skøjtefart, Julen er
komne, sendes ud al tigge eller dog her egentlig kno Juleaften, allerede næste Dag er Stemningen
rapse, her er ingen Glæde, ingen
Hygge, det er en Jul
hullede en anden, Travlheden gør sig atter
Klæder og uden Strømper og Sko` gældende, den hjemlige Fred maa
Den løftes ikke hos Jørgensen som vige tor Selskabeligheden, og den
hos H. C. Andersen op i el skønt, lader der sig skrive Romaner om,
romantisk Skær. Den lille Pige med men Digte har den ikke Stemning
Svovlstikkerne er her mer end et til at skabe. Kun hos dem, der I
gribende Eventyr, Forstadens fatti- Julen ser noget andet og niere end
ge Bern er her en levende Virkelig- Stemning, bliver Julen varig, og Juhed, graa og trist, uden Drømme, lemorgeu med Kirkegang, med
uden andre Tanker end at skalle Menighedens Sang kan fylde et
Digtersind. saa det giver sig selvPenge til Mad og Brændsel.
Men Julen i Byen har ogsaa si- stændigt Udtryk.
ne gladere Sangere. De pyntede
Butikker, de mange Lys i Vinduer- En sælsom Festdis sitrer op under
Kirkebuer,
ne, de travle Mennesker, hele den
Duft af Gran, den Følelse af For- i Orglets Selvvalg glitrer de tændte
Kroners Luer,
ventning, der er over alle, kommer
naturligvis hl Udtryk; rigest og igennem Vinvet bryder en Morgendæmrings Blaa.
skønnest digtes der dog om de enkelte Hjem. indenfor Hjemmet VægI Kirken, sonyRichard skildrer det
ge fejrer hver sin Jul, ubekymret
Irer,
er det „Julefest og Julestemom Verden derude, selv Sneen er
ning, udenfor var sølet og surt";
kun noget mindre væsentligt. Et af
de smukkeste Udtryk for denne samme Stemning kommer frem i
Stemning giver Svend Rehling I sit et Digt al Rehling.
Digt .Det kimer nu til:Julefest• Julen indvarslet al et Barn, der øver Nu kimer Klokkespillet — stort,
sig I at spille Julesalmer, og den Som Sang af Englestruber,
voksne føler en egen Svaghed over da aabnes Paradisets Port
sig, del er Mindernes Slemme, der af strardende Keruber,
hvisker om svundne Dage ; han ser
Og den der just gear forbi,
sig som den lille Dreng pile Moders Knæ, og mens Minderne glor. Iran møder i et Orgelbrus
lænder han Træets Lys for sit eget sin Barndoms Julesalme.
Barn. Ogsaa Kai Hoffmann giver
et smukt Slemningsbillede I flere
Eller søger han ikke Kirken, da
al sine Digte. For ham er det og- kan Julens stille Stemning forme
saa Børnene, der bringer Julen. Ju- sig som et Budskab om Fred og
len skabes af „den gamle Dans Forsoning ved Mindet 0111 Julens
omkring Julens Træ med Børn ved Evangelium. Aksel Juel skildrer detHaand", med Sang i Sind ,gigaar te i Digtet Julens St emme'. Evandenne Dans i Stueur, der fyldes al genet om ham, der lod sig føde
Kerterne' Skin, med Barnet søger paa Jord, bliver her opfattet rent

14.1eine ,å•ker

-"«

Det Sted, hvor den kristne .ful
retleligst fejres, er naturligvis I den
kristne Menighed. Her er Evangeliet en levende Virkelighed og Julen
ell Fest for den levende Frelsers
Komme til Jord. Her er det ikke
nok med Stemninger og skønne
Barneminder, gode Tanker og glade
Bern, Og her lejres Julen med de
gamle Salmer og Sange, der har
Tradition. Men den kristne Digter
kan derfor ikke undlade at lade ogsaa sin Stemme høre med i en ny
Sang eller Salme. VI ser da ogsaa,
hvorledes Johannes Jørgensen al
Julen stemmes til at omsætte sin
Juleglæde i skønne Vers.

ricococozonoomoccoroxm

Ogsaa Mads Nielsen og Chr. Ludwigs lutr i enkelte Julesange skabt
noget smukt, men en virkelig Julens Digter der forstsar, som f. Eks.
Grundtvig, at give et fuldgyldig!
Udtryk for det kristne Menneskes
Jul har vi ikke i nyere Tid. Hvem
formaar som han saa lige at give
Udtryk for Julen, som den lever
Menighedens Bevidsthed:
Kirke, du er vort Betlehem,
og alle smaa derinde,
efter som det er sagt til dem,
skal deres Frelser tinde
med Juledues Evangelium
I Hjerlelcaernierets Krybber- run.
Delte er den uovertrufne Grundtone, den, der har Sangbund i Menigheden og løser dennes bundne
Tanker og Følelser.
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fora- og
mngelamp er.

Køkken- og Natlamper.
Stort Udvalg.

N. C. Funch,
Allinge.

Isl. Lammekød
af meget fin Kvalitet er hjemkommet og sælges billigt.

Kogeærter
Barn Jesus, jeg vil skænke dig
en Blomst,
og vover kun at vælge Aarels sidste,
den hvide, blege, ledt af Nat og Sne.
Eller han retter sine Hymner til
Guds Moder og priser hende, eller
søger til Bethlehem:
Ak, Jeausbarn, pas Krybber:ilt-ae,
lad Verdens Røster tie,
Der er ej nogen anden Vraa,
hvor jeg vil heller bie,
Før mig fra Fald og Fare hjem,
og Jean mig Hus i - Belirlehem
hos dig og Saner Marie.

af ny Høst, meget letkogende.
Flækærter, Bønner, prima nye
bornholmske Byggryn haves paa
Lager fil smag Priser.

Kolonial
altid i bedste Kvalitet til billigst
mulige Priser.

P.C.Holm, Allinge
Rammelister

Overretssagfører

2oiesen Xofoed, Ravne
llorten•gad• 17.

Inkassation, Dakumentakrivning m. so,
Træffes I Hamle, Onsdag Fortid,

Spande og Baljer
billigst og bedst.

11. C. Funch.

Y. e. 2.1)01m
anbefaler

Jagtbosser,
enkelt- og dobbeltløbede, hl meget
omas Priser. Ladede Perroner, Patronhylstre, Krudt, Hagl, Fænghætter og Forladninger.
Salonbøsser og Ammutlon, Luftbøsser, Pile, Kugler og Skiver.

Æbler til Salg
hos

Maler Nielsen. Allinge.

Til Slaqinium siger vi
Ekstra kraftig spansk Salt,
Dobbel raffineret Køkkensalt.
Prima Salpeter,
Ægte Krydderier.
Bornholms bedste Byggryn.
Priserne er billige i

Nordluilols flaudelskus.
Messing-

Urtepotter og Vaser
i stort Udvalg.

31. C. Funch.

Vell-Cykler

er hjemkommet og sælges til betydelig nedsatte Priser..
Billeder indrammes.

Sandvig Boghandel.
E. Abrahamsen. Tlf. 55.

Andre har som han søgt i deres
Vers at genseabe Evangeliets Fortælling, men ingen naar Jørgensen
I digterisk Fuldkommenhed, dertil
kommer, at han som Katolik har
ganske særlige Forudsætninger for
at sprede Poesiens Skær over sine
Emner fra den hellige Historie.
Et smukt Digt er dog Richards
Julehymrie:

Julegaverne,
køb dem hos

H. Lund.
ved Sparekassen, Allinge.

Har du hørt ørn den Nat,
da der blev sart sælsomt stille,
hvert et Blad og hver en Kilde
standsed Aandedisettet brat —.
Da tog Skoven til al synge,
saa brød de ud ;
Grimen tørst
alle Træer I Jubelklynge
loved Gud.
Thi han korn, — ja han kom,
han, som Verden versled Lenge,
ham, som ogsaa danske Drenge
trænger til at flokkes om.
Lad da ikke Engle anno
tande Julestjarriens Bavn,
men sæl Lys i Ginnens Grene
for hans Navn.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Ell essens 8ne-21dsalg
ved Cfir. Asen, ..ZIlinge
.47

Prima amrk. Flormel,

Telefon 100.

Som nyttige og prisbillige

Julegaver
anbefalefs
Hvide Skindlapper
fra 13,50
3,75
Sofapuder
Forliggere i Stum
1,25
i Tæppeslof
3,00
do.
i Plys
8,00
do.
Blomstertræer
75
Manicure
4,00
Dukker
1,25
Dukkevogne
75
Julenisser
1,00
Sykurve
4,00
Kurvestole lit Bern
7,00
til
voksne
do.
16,00
Puder til Kurvestole pr. Stel 5,35
10/4 Plysgulvlæpper
75,00
- Bordtapper
26,00
Hvide Pynteforklæder rn. Smæk 2,50
do.
uden - 1,95
Børne/oininelørklreder
10
Hvide Dame-Lommetørklæder
med Hulsøm 35
Damestremper, Bomuld
fra
85
do:
Uld
2,50
do.
Silke
3,85
Børnestromper i Uld
90
do.
i Bomuld
50
Kulørte Herredragter
55,00
Bina
do.
65,00
Merkeblaa prima Vinterfrakke 78,00
Damefrakker
35,00

ar*Jen
anbefaler

Hylde og kul.
Herrelommetørklæder Ira 35
Kulørte Bindeslips
1,65
Mauchetskjortd
8,00
Kulørte Skjorter
4,50
Herresokker
35
Julekurve
10
Berneaeler
1,00
Herreseler
2,75
Herrehandsker
1,00
Bomuldstøj til Kjoler
1,10
Kamelulds Luller
2,00
do.
Rygvermere
4,00
do.
Mavebælter
2,00
do.
Natsokker
4,50
dot
Halstørklæder
2,25
Dame- og Herre-UnderbekIredning
Duge og Servietter
I Bomuld og Linned
Kaffeduge med Hulsøm
9,65
Svær Heandklædedrejl
1,15
Husholdnings Tasker
65
do,
Kurve
3,50
Dame Paraplyer
8,00
Herre do.
8,00
Hvide Herrekraver
1,35
Hvide Herreflipper
85
Manchetter
65

Bedsle dansk Flormel
Sigtemel
Kokosmel, Flormelis.
Prima Sucade.
Syltet Poninierantsekal
B rgeptilvtr, bedste Stigs
3 Breve 40 øre.

Wide Handler,
Citronkapsler
Hele og stødte

Krydderier
I udsøgte Varer.
Rosenvand og renset Potaske.

litedste Vanille
I tykke, lede Stænger.
Vanellnlableller
Cltronessens, Mandelessens
Vanilleessens, Romessens
Annanas E9SerI3,

Ægte Caroline Ris
Fine polerede Japan Ris
til billige Priser,
Allerfineste JnleklIpfink
Kartoffel-, Sago- og Rismel,
Mannagryn, Børne Semoule
Fine og mellemline liyggryn,
nedsat Pris.
Havregryn, Pakker og løs Vægt

Nye Rosiner
Nye Svedsiter m. og uden Sten
til betydelig nedsat Pris.
Tørrede Aprikoser og Fersken.
Prima store Hasselnødder

Fineste dansk Febriket
i M3 Kg Pakker.

Vi har et stort Udvalg af nye Varer.
Kaffestel, Chokoladestel, Spiaentel, VaaRestel,
ligesom vi kan komplettere mange gamle Køb al Porcellært og Glasvarer.
Vi har faner en fyldig Sending af prima daneke Selvpletvarer og
anfører: SpisesiReer, Dessertalleer, Kaffeskeer, Os!.
ler ni. In. Priserne tur disse er meget lavere end tidligere -- og saa er
denne Sending dog meget enklere - og smukke moderne ~sire.

91orbInsibet
cDer er cMasser af solide, nytti<s$,e

Qefr

stande, som passer til julejaoer
JVordlandets jiandelshus,

Valdnorlder, Paranødder
Dadler og Figen

VizrttisenWiessen, Sallinge

Konfehtrosiner, Krakmandler

Telefon 100.

Appelsiner ug Citroner.

Vindruer
lflarzipanligurer
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i forskellige Størrelser.
Prisen i Aar billigere.

•

Steairinlys, Kanelys

,

Vugnlys al Voks og Stearin
Cyklelys
',Spillekort, Whist og L'hombre

■
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Vi har et stort Udvalg i billige og nyttige
/
-.k.:./Ting, passende til Julegaver.
:4
1111
_fl
å ...•
Damelinned fra 2,50. Handsker, Strømi) per fra 1 Kr. Parret. Skindkraver fra 11 Kr.,
4
Kamelulds Trikotage i forskellige Dessins til
billigste Priser. Tærnede Sjaler til 11 Kr. •-(-\`
+ Uldtæpper i gode Kvaliteter til rimelige Priser,
\Stærke Herrehandsker 85 Øre. Bindeslips 1,75
,A,....r Flipper i alle Faconer, Sporestrømper, Viklers. \Vy
og Gamacher. Habitter fra 42 Kr. - Ekstra
gode Vinterfrakker med uldent Foer og Fløjls? krave 65 Kr,
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Fyldt Chokolade
i tikys Julepdixrunger

.
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les Vægt.
Fineste Julekonfekt.

Julelys
I
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Sukkerfigurer.

Marzipanmasse
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thi“es et atom og righoldigt Udsalg
Sardiner fra 40 Øre Dansen
Sardiner, Philippe & Canaud
og andre fine Mærker.

Hummer
A,thiow,s i Danser Dg las Vægt
13enfr i Sild, Fisk,. boller.
Forloren Skildpadde
Mil velassorterede Lager I vellegrel

Rødvin, Portvin, Sherry
Madeira, Rom, Whisky, Cugnac og
Likører.
Akvavit anbefales, billigste Pris.

Oste
i fine Kvaliteter. Uagtet Osteprisen
er stadig stigende ser jeg mig Island
til at sælge til billigste Priser.

Cigarer
1 /1, 1/,, Ve Kt. og 10 Stk. Æsker.
Same Cigarer og Cerutter.
Prima Varer og billige Priser.
Røgtobakker, Shagtobakker.

til mas Priser.
Lauge Haåselnødder. Store 'Paranødder, ekstra Kvalitet.
do,
Rumle
du.
Store Valdrieldder
ChoRolades-KonfeRt i su tikke Ælker, Frugt-Vafler.
KonfeRt-Rosiner. Gode Figen. tude Dadler.

Ali et udregnet ril smaa P iser.

Nordlandets Handelshus.

udsur/es til meget smag friser.
Mange Slags Pynt til Juletraeet sælges.
Knallerter, Figurer af Marzipan. ChoKolade og
Likør. StierneRastere, Julelys. Englehaar m.m.

Nordlandets Handelshus.

Cigaretter
i fikse Juleæsker: - Prøv dem.
Shagpiber
Itarkermanklner, Strygeremme
Barberkoste, Barberspejle
Tandbørster, Tandcreme
1-.0 nrlIeknive, Sakse, Fjerkræsakse.
Kamme, Haarbøreter, Svampe.
Fine Toiletsæber og Parfumer.
Ægte Golgatee Barbersæbe.
Audre ekstragode Barbersæber.

Ægte Cillettoblade

Gulvmaatter

Store og smag Appelsiner

Start Ucloalj af Legetøj til J3ernene

Gulvklude, Karklude, Vaskeskind
Guld- og Selvbronee.
Priser.
Altid bedste Varer til

57f. 12.

:arsen

Den fineste Jule-Klipfisk
koster 50 ae pr. Havkilo.

Rigtig god Klipfisk,
a 50 øre pr. Halvkilo.

Gode Ris I stort Udvalg,
billige a 24 og 30 øre pr. Helvkilo.

Sælges i

Nordlandets Handelshug.
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rdgll•et dit et Int ***** entaksb.
Au••arehn•rnde: Otto i.lornlinita.
'Teletun 74.
Tryl/ f Allinge Ilugtry4knri.

Udvise 1 et Antal .r 1700 111yeartpl .

Ill mlle Hjem 1 Allinge-Sandvig,

Itnt•ker, 11. og Kleateasklat
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Decemeersfiov.
Som et Rov for Slormerekf g.-ude
Lønels Fylde sankt Støv
men en Tryileskur vil vorde
af en Skov foruden Løv.
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Disse golde • Tot-Skeletter,
øde Grene, nøgne Seud,
hk i vaade, kolde Nætter
Sueens rene Juleesrud:
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svulmer de syngende Vande.

Ja, i den goldeste Midjenat gol
Daggryets kampglade Hane —
varsled: den store besejrede Sol
vender nu aller sin Bane,
kommer at kæmpe mod Kulde og Gys
kommer med blinkende Lanser al Lys,
Mørket i Jorden maa mane.

Frosten sin Brynje om Brystet har spændt,

Mørket har svøbt sig ørn By og om Bol,

trodsigt slam. Vinterens Trone.
Midvinterstjernen slams knitrende tændt

mulmer de syngende Vande.
Men mod deri gyldne og sejrrige Sol

højt over Ygdraeils Krone.
Men under Etjernenes kølige Brand
hører vi fjserril fra de levendes Land,

langes de nordiske Strande.

Atter den hvalves den muleende Nat
over de nordiske Strande.

Iskrystallens sagte Svingen
midti Freden øret nier;
det er Hallens Klokkeringen
for det hedengangne Aar.

Vinterens Norne har knejsende sat
Syvstjernen højt pas sin Pande.
Karrigt kun skinner den blegnende Sol;

Chr. Richard,

Mørket har svøbt sig om By og om Bol,

Pari Smun?eri.
I Agrene 1918—le le foregik
der i Sydrusland under de skiftende Regtrimier og usikre Forhold mange mærkelige Hrendelser, hvoraf mange i Spænding ikke giner de moderne Ilomaner
meget efter.
Der var i Odessa under den
ukrainske Republik. Officererne
fra den tidligere russiske Hær.
der opholdt sig hm.. vilde gierne
tilKaukaeien for at kæmpe under
General Kornitov mod de firrib..:
men det var dem forbudt at emigrere, hvilket dog ikke hindrede,
at mange af dem blev smuglet rid
af Landet, Om en sandran
smugline fortælles netop her.
Der fandtes i Odessa et hemmeligt Bureau, hvorfra Udsmuglingen dirigeredes: og herfra var
der ved denne bestemte Leilierherl
bleven givet Besked til 20 Officerer om at holde sig rede til
Flugt; de Klud& nin Aftenen gah
om Bord i en lille Fragtheed,
som officielt skulde afgaa til Nikolajevsk efter Last til Odessa.
Officererne samledes om Aftenen pari Bureauet og tak derfra
gebærhevrehnede ned mod Havnen: da Gadelygterne ikke
brændte. var dette for saa vidt
let nok. Værre var det med Vagtposten ved Havnen men lYrn viste sig heldigvis efter god russisk
Skik srerdelm mndlagelig far Bestikkelse, og snart efter var alle
sikre om Bord; nu var der imid
lertid Forhud mod at forlade
ilevnen ved Nattetid; men Kaptejnen, der var en rigtig Søulk af
den gamle Type, var ikke bange
fur Itieikeen; del eneste, der var
bare for, var en KriglesPrOile,
iler - v;,r oteti let paa den yderste
Ilavomunie. 1", irftilitelse vilde der
;e1..• blive Tak: lun, da ingen at
1,"- ..1.1[ 4:- fa ii■ The havde Derop

'''' ' .....--"
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Ja, som rent til Højtidsglæde
perleseebtes Skovens Hal;
med sit Net a! Kviste spæde
Bøgen svøbtes i Krystal.

stille Soli, muligt blev der
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Tir8dag den 19 December 1922

frejdigt en varslende Tone.

Og peg det vide og natvorte Hvælv
!lammer som Fakler og luende Skælv
Stjernernes knitrende Brande.
Christian Stult»Jargonsan.

g7l

ial.g.g.■
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Kære Elna I
Far er pas Marken for et skyde
en Hare Inden Jul; men han skyder
vist kun Forbiere, de han meget
sjelden kommer hjem med noget.
Det er vist meget billigere ae holde
Kaniner.
Du skriver at du har været paa
Juleudstilling og ut de i Magasin
har indretter ru flet Karusel til Kundernes Adepiecielse og til stor Moro
for Børnene, der kører gratis. Her
i Allinge er de handlende dog ogsau nied, rinar det gælder om at
vække Købernes Opmærksomhed.
Skrædder West har f. Eks. ariskalfer
ur Flyvemaskine, den lutr bare en
Fej! : Motoren kim ikke gast Men
fiksdelen gear til Gengæld strygende
dog tirad kan det nytte, riøer
pen alt, hvad
der sættes Penge
der sælges, en Vinterfrakke koster
ire kun en Fjerdedel af, hvad den
kostede i Fjor. — Far vilde da ogsaa hellere vente til Foraaret med
at købe sig en, for saa kunde han
maaske fan den helt gratie?
Noidlandels Juteiidstillirfg er omfattende og som en Juleudstilling
bør være med Is og Sne, der i store

Fnug daler ned foran Ruderne og
dækker alle Julens Herligheder. Indenfor i Manufaktu re !delingen skru
Theodor Holm med Bælgvanter og
islandsk Trøje og sælger Silkejumbers og Florstremper, medens Leo
Kofoed og Bensen i Sydvest, Olietøj og Sivsko sælger Jule-Klipfisk
og Toddyrom. Det saa helt nordpolsagtigt ud, og var de unge Mennesker ikke ses travlt beskæftigede,
kneb del vist med at holde Varmen.
I Produkter! er der varmt nok -de kan sagtens, de har lige facet
en stor Kulledniug hjem. — Man
_ferler sig der hensat til Troperne
med al dens Farverigdom og Yppighed. Det vrimler med Sydfrugter,
Konfekt, Rosiner, Nødder, Pigen,—
og Frk. Jscky Larsen el Tropesolen
ng deler ud at Overflødleheilen til
højre op venstre — og er Smil faer
mani Tilgift.
P. C. Holm svømmer i Glas og
Porcelæn, der var et deiligt Spise•stel, som jeg tror et Moder faer i
Julegave.
Skinner det I hvidt hos P, C,
strimler det I Guld hos M. C., dvs.
det er maaske kun Kobber- og Messingvarer, men fint er det alligevel.
Den ny Cigarhandel gør god Forretning, maaske er det derfor at den
gamle ved Posthuset nu lægger sig
efter Chokolade og Konfekt; en meget salgbar Artikkel er de saakaldle
,Surrogat-Kys nied hakket Persille

og Flæsk"! -- De smager ogsaa
dejligt.
Messen har laer særlig taget sig
af Børnene; det vrimler med Dukker i alle Vinduer, store og smag.
Messen ved nok at Vejen til Forældrenes Hjerter gear gennem Børnene, og er man tørst indenfor —
Vi hilser paa Trensen; siden lian
er bleven kommunal Embedsmand
har han startet sig vældigt op og er
.med pas Noderne!. Han sælger
alt, hvad der hører ind under Musik, ligefra Mundharper til Orgeler,
Klaverstole og Nodestativer (Nodestolene var en Tryklejl!). Han vilde
gerne sælge os et Klaver, men Far
sagde at Flæsket skulde stige first.
1. B. Larsen har selvielgelig kun
det fineste i Delikatesser. og der er
et vældig! Rykind at Kunder, som
alle vil betjenes først, og del hjælper Ikke at I. B. synger: „En ad
Gangen, en ad Gangen —•, San
er der en, der mitter: „Har 1 'et !"
— „Nej, men vi venter at fas 'el'
udbrød Fader. — Og saa kom FrIe.
Hansen og ekspederede,
Hos Plank feter man sig hensat
i en anden Verden, der er fuldt op
af alle Slags. Jeg vil nu helst ekspederes af den unge Punch, ham,
vi dansede saa meget med til Son merballet, — han er knusende sid.
Der var en Mængde japanske Varer,
saa man folie sig hensat III Morgensolens Land; kun manglede de fik-

Ledet lue, og med søgte Fti ri, for
.ir alaskinen ikke %krible herter
1" ,r niecer. glerlSkiltet ud af )favnen'. nu nrernirde den farli;:e
sig: men heldigvis
Peelen
man have sovet, for
intet, og snart var hamperen ude
pave Sorlehmet. '
Nur forsi blev det opklaret, nt
Damperen foruden at skaffe Officererne bort, havde det Hverv
+i bringe Ammunition til Hæren
Eliiikeeirn: den lærde for Tiden praktisk tall ikke andet end
det • den kunde erobre fra de Ro.
vie.
Imidlertid randli•N der Iran
•11 Tid
ItuniaorH11 IthVrfS
Nla•ligiter af Krigsmateriel, som
negeringen der havde lagt flisslag rum, da den russiske lirrr
brod sammen, Men Itunnenien
vilde ikke af merl iwtsg.-1, af dette
til Hæren I Knokislen.
'
imidlertid
men den rundet ram Udveje. Ved Bestikkel,er var det Ivkke,11«i at forman
er Officer I den rummitskeKrigaininiSterium til at ;keler en forletski -t
fedtet eringsordre
prut
Aniunition fra tnilagrt i Getutz.
tilfineren tog deretter for et Syns
Skyld Orlov rig refinte til Galatz
fe; ;31 fea Anievinitlonen miteveret; den 'skulde I en Lægter læger-egs. ned tilden GIL By
Eilie,vd Datum livrrr Pi sæt skulde indtage Arnnumtienen.
Ud paa EN•rin id lagen •!od
Damperen ind i Donmr ug kiemnede sig frem mod den tr-Itlige
Flods stride_ graagule Strøm.
Hen under Aften etter Mørkets
Frembrud nam,de den ind til Kilia, hvor Ilarnekaidaillen kom
om Bord og spurgte efter Skil„-ts
Bestemmelse; hvorefter det blev
ham Opgivet. at Damperen skulde indtage en Last fer det rgmaliske Krigsministerium. en
Last, som ventedes Dagen efter.
Ilivnekaptajnen
Ler meget
imodekommerete o g-tillod alle at
gen i Land: men da der Dugen
efter ingen Lægter viste sig med
Last til Skibet. og deri ene Dag
gik efter den anden, uden ,rt uogen• Last arriverede. blev han
mindre imødekommende og Posterede Skildvagter ved Skibet,
ligesrom hen fi ■ ,1,,Id alle andre
end Kokken at gau i Land. Det
`er hyggelige Udsinter. maaske
var hele Pl anett bleven røbet;
del indre af et runuensk
liegvndie allerede med lIdevarse
!ende Tydelighed :d vise nip for
Skibets Passagerer; desuden sur
Damperen kun beregne! til Lastreet, og Opholdet i de kolde
Lastrum var ikke ebseitil behageligt for længere Tid.
Endeligt -- den nittende Dag
viste Lregteren etre og samtidig
med den Officeren fra Krigsmieiseteriete Nu vat' Ravnekaplutter Elsk værd iglic'd
tajnen
igen, lidet rinende, trend der
egentlig foregik: han 'natlo enddet en Deling Soldater ill at
hjælpe med ved Omladningen
at Ammunitionen. •
Den nreete Morgen manglede
endnu kalvedelen nf Ammunitionen; man den rumænske Of•
tilrnad ede t; Indstændigt
fieer
hellere at stikke af med, hvad
Skibet havde friere, de han var
bange for, at Planen kunde blive opdaget, hvad øjeblik det
skulde være. Saa sejrede Slogekaben over Begærligheden, cg
Skibet kastedes los og dampede
ned all Donau mod Sortehavet;
men endnu Var Sagen ikke i
Sikkerhed, hvert Øjeblik frygtede man at se en rumænsk Kanembeeej i Kolvandet — dug alt
gik godt, c):. om Eftermiddagen
var vi i „Sikkerhed" paa sortehavott

te smile Borde, ved hvilke man kan
sidde saft hyggeligt ved en Kop Te.
Border,* hat vist Waldemar Jørgensen taget Patent pas. Han her den
nydeligste Opdækning e Vinduet her kan man faa sig en 'dalr* Kop
Kaffe. Henning leverer Flødeboller!
Fotograf Kjøller klager over al
Folk ikke mere saft ofte lader elg
fologreftre; de vil hellere have Billeder 1 „Nordhornholins Ugeblad" I
Derimod kan Lindherg ikke klage ;
del er dog ikke sne meget Urene
som Forlovelsesringene der er god
Gang i.
Jens Hansen har ee ell Speciale
i Trikotage, og den anbefaler jo sig
selv, ses han har Ikke gjort sig
Særlige Anstrengelser med at linde
paa noget aktuelt til Julen: men
den unge Barberfrue har mange
nydelige Lampeskærme.
De vi var kommen saa langt,
mente Far, at vi skulde gas en Tur
tit Sandvig medens han blev barberet. Abrahantsen averterer jo ses
meget. - Det er egene svært som
han har slaget sig op ! Han er ved
al tage Pippet ha alle de andre. Hos ham kan man faa næsten alt,
hvad mat] behever, Herfra Grammafonstifter til Sengeudstyr i - Det er
en Standardforretning, - en VeteMesse efter moderne Mønster.
- Nu kalder Mor! VI skal bage
Klejner. Jet maa derfor slutte mit
Brev og sender dig tusind kærlige
Jutehilsner, Vedlagt en lille Liljekonval og en Forglemmigej fra Gartner Jensen,
Din hengivne
Karna.

Vil De Købe JULEHISTORIE
gode billige Dæk og Slanger
de gea til
CykIehandler Mikkelsen.
Allinge.

Køreplan.
Bønne-Allinges Jernbane

Søgnedage.
aennu-nandvir
1")

Fra Rønne
8,25 2,00 6,10
- Nyker
8,42 2,19 6,29
- Klemenker 8,55 2,36 6,46
- Rø
9,11 2,52 7,02
- Tein
9,20 3,09 7,19
- Allinge
9,37 3,22, 7,32
- Sandvig
9,45 3,30 7,40
1.) Løber kun Onsdag og Lørdag.
syandele-Reinoe

Fra Sandvig
- Allinge
- Tel
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

(tt

11,20 10,00 4,20 8,00
11,30 10,08 4,28 8,08
11,42 10,18 4,39 8,19
12,00 10,34 4,56 8,36
12,2010,53 5,16 8,56
12,36 11,05 5,30 9,10
1,00 11,25 5,50 9,30

-F) Løber kun Onsdag og Lørdag.

-11.) Løber ikke Onsdag ng Lørdag.
Søn- og Helligdage.
Rønne-Sand•Ig

8,45 12,35 7,40
Fra Rønne
Nyker
9,02 12,52 7,57
1,05 8 10
- Klemensker 9,15
9,30 1,20 8,25
- Rø
9,43 1,33 8,31
- Tein
- Allinge
9,53 1,43 8,48
10,00 1,50 8,55
- Sandvig
Sandvig-Benne

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

10,25 6,00
9,15
10,32 6.07
9,22
9,31
10,41 6,16
10,55 6,30
9,45
11,11 6,46 10,01
11,21 6,56 10,11
11,40 7,15 10,30

Erindringsliste.
December

Vort Julenummer
kommer næppe Landboerne i Hænde
ler 3. Juledag, vi vil derfor allerede
nu ariske vore Læsere en god Jul I

Ii=a=.0•=o=~-e.c==i
gudstjeneste og Moder
Søndag den 24. December
Ols Kirke Kl. 2.
Allinge Kirke Kl. 4
1. Juledag.
Ole Kirke Kl. 10.
Allinge Kirke Kl. 2.
2. Juledag.
Allinge Kirke Kl. 10. Skri. Kl. 9,30,
Ole Kirke Kl. 2.

@@l .0,==

Fu1dstudig gratis!
laer man Ikke noget, men til meget sniaa Priser køber man
og
hos
•'
Cyklehaudier
A. Mikkelsen, Allinge.

Cyklør

Tilbehør

• 4II•11,•••••••••••
•
•

!Biografen.
Tirsdag d. 26. (2 Juledag) Kl. 71/g.

EN kids himler,
Stort Nutidaskuespil
i 6 spændende Akter.

•

Borgmesterkontorat 2-4 Etlen.
Sparekasser; 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaban ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag 1-orm.
Distriktstægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Readhuset:
Udleen hele Armer. Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen liver Dag til 10.9
Hjælpekassen Formd.. 0. Thorrigren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest. er aireen for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diikontobanken 2-4 Eltm.
LaanePostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerika linien:
Agent Otto Gornilzka,
Statsanstaltan ler Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. ,Koneartid 1-4 Em.
Telegralstationen 9-12 og 2-4
Tutdeemrer 13-12 Form, 2-5 Efterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fin
2-6 Eittn.

Ordet er frit !
Vi gør vete mange Læsere i By og
pas Land opmærksom paa, al enhver kan
Ina optaget Artikler og Indlæg om Emner
al alinea interesse f ,Nord-Bornholms
Ugeblad",
betingelsen er kun, at det skrevne ar
holdt i en sømmelig Farin og indenfor
riniellge Grænser, samt at Indsendere-til
Underretning for Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om sa.,danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling 1 Bladets Spalter.
Dette gælder bude Byen og Landet,
og det er en Selvhege, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskret
tion nied Hensyn til sine Kilder.
en'l'ige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700, Hjem og beses' af sea godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor atm
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat,
eger De

3

at
Otto Carl Olesen
frigeri besvarede bens huerne
Slag paa e:menederen.
elan Ireadte Ind, og fæstede
Blikket paa den Skikkelse, der sad
bojet over Skrivetomts'.
Del er Ina ske Godsejeren? pro
vede han.
Godsejeren drejede .rig rundt
pen Stelen ng menstrede Manden:
'vem er De, ag hvad vil De?
Jeg beibli•r Cremer og vil geniet
!elge Arbejde Inga legeme
Itv ir keumner De fra?
(leg kaminer fra Tuglhusct,lnd everet
Se, se De kommer ren Triglemsel, ilet var sendeee ingen Anberelen! fer Dem.
Ilanden svarede ikke ,mon ry1(,;01 De bestak. n.igrt?
•leg ariwyedt. Intart11 der, hvor
jeg kammer fri .svareile• h tit
Gedsejeren
bege pair Menrlrtt
etl Inir 111.11 rVI'li!.;(' Tittit 1;Ielsv <nu TH,41:1[L,..iplil•fillet til!alle ham • •• .1:1
jeg k.111 ;1 gelre el leirsee ined Dem, lede lir
er Mig te et gaa ind min en beDe man ja
stemt Ile i...igeke
al leg 1,:an har Inetter1)..,,e
Ik i n.i i Tjeneste, akt meler
in.in jeg loge
Finn lilseegter,
otnti. jeg faster Ilror .1)el kere Ile
ju nett Fertil
Cramer • iekrile
reidaejereti tilgik. mere Ile toas
Bade Dem I .11 jeg 1-iikr mine
Folk , ide hvor De k 41111111'1' fer, eg
Folgerne :ir den (Ipleseine her
lie :d rette liren efter. Cr De
mol?
-leg f.irstatir 1)ern, 11r, (-lodsejer
. !hm tankle sig om et (40We:- Jo, jeg er villig til at gas
bad paa Gmls.jerens Forlangende
sluttede lian notende,.
Cr.tiner var witagel.
I 11.e-gesluen via I to lange Pierde. leet ene var Nim optaget af
Arbejdere. e'ed rat andet stel Cremer alene,
Ingen vide siede la
Bords lind eu :d nid, der
de varel.1..TuglIntset. De gik ligesom EKIiiiklina sigt af Vejen
for ham. Men lian skulde vide at
skaffe sie leadsejerens Agtelse,
sart blæse med Kammeraterne,
leerkle fem,
Dagene gik, Cramer var flittig,
Ilt I paa ha ede. nitid villig til en
ing blelp om, overfor alle Gengade Folk, Der betro
aedes elgen Opfordring om Hjælp
Svea Cr amer, til hans Asei Minee helit+vi des mlfeldedc han
tiletellel,i Iver rir tit Nele e:t
getereinfurtee ved
b, dste. Di
var
teins II jeep Arbejder, der
tegl hen, epeivede som ueverleemiinelee. Aldrig gav lian tabt, rarfuldbiet.
Al-hvide(
Godsejeren kunde ikke indgin
.11 begge Mærke tit den Temeg Energi, Cramer i
saft t igi eland lagur fer [)'igen', og
-lel vakle hams Prun ting
api miterede til hetet [letsind. Ogsaa
D-bejderee beundrede den Dygieired, Cramer lies 'd. men alligertI 5:111 Ile til(11.`Nit til barn lian havde ja vterel i Tugt- - - En Dag, (ler spistes i
I er:estime, emmer, Godsejeren
end ,Ilen gik ben og tog Plads ved
Cremers Herd.
Velbekomme, Cramerl r
• Tak, HM, Godsejer.
l Alles øjne engte dem, thi (enhver vidste li.4t.tiln gult teint
Cramer selv, band Hensigt Godsejeren hende' Med sit Rentine.
Er De gode tilind, ,ard den Delitnnd, De
i Arbierleter
Ja, lir. Ged esejer, jeg er titfreds seere jeg ItMr det trane blot
Godsejeren 1./` tirends med mig.
De her mei Agtelse, kære Cramer,- niar
luir !miet, vil De
Ønske kumme
Fer
el vi kan tale nul en ,Endring I
Lottsporgsmandleel?
Jeg takker sten mange Gonge
Hr. Cenclerijet.
Folkene eka•vede ener Cremer,
an hen lidt efter eds teer fer at
tide Med CsOCItiei'Vrell.
Seivfolgetig var Crann•,- rir byglighed,
Sneede ale,. riteArl dygligire enel
Spange af de t'ull'e, uren han ,
ha vde jo ya-1--1 j TUgliStISet,
det kunde iler
siges .3111 nogen ef dein,

Aeeet sirer. s øh Jul emmer
var din ,..141.1.ne reernisagurne
Mand.
Arbejderne var lidt efter ledt
kommen ti! -d vælde af trine flere af dein teekle pan liv e- pinliet det netask enere f ir ham,
sterile at i !ih 141 Bird, ganske
ene, men Leger 'ti dem kunde gøre det Skridt ,der skulde bryde
del gumle Skel. F.mr andre er dem
vor det hlea-en en Selvfange, at
Cramer sad (er sig sele. - Vange 11 lede s en_eate elle gjort vin
NI e I emettenie.
Julentlensdng kern en af
.terdren:irite inre pria fudsrie.
Kenter
Hvad vi' Du 1111.1 Dreng?
Jim aede kun .
jeg serge'
• • 1,e-th, Jeg helme ene umgel ir Cremer, Mil jeg ikke nok
lit de ti en +111 LUV til al sidde ved
hansIsord '
Jo, del in.in Der rielieneak. min
Deene, jre feretear the eeeft for
Cramer er ret prtegtig eland
- - Og del blev Jul, Og det blev
Nybier. Og der korn ett Thi
for Folkene I R wei semen, tre Cremers Herd blev I! dersherder.

Om
Forsegsresulta.
ter
Som de! rr enhver Landmand
bekende 11.in (lel lendøleanornfake
Fers-tgenrbejde taget et mingligt Opsving i Løbet ef dette AarBetydningen af dette Arbejde
er seere vidtrækkende, Idet deo
Laudrnand, som eriger Svar pae
Spore/mani saftvel indenfor
Hus terbrugets Onireade, wrn indenfor P1 neenvien, saagodt
I alle Tilfælde kan tinde en Betiundrede.
svarelge. 1 Forsøgsheretningerne.
Vamdlen af denne Besvarelse
ligger deri, at , Svaret er formet
pea Basis af en meget inrlgnacnde
Undersøgelse af del firfiggende
Sporgsmaal.
Vor lendokonomiske Litteratur
indeholder nu en Rigdom af Onelysninger, fremskaffet eennem det
Højt udtikli de Ferseg.svresen. en
Litteratur der, omend den er tilgængelig tor enhver Landmand,
desvanme ikke bliver udnyttet i
samme Grad, som den fortjener
det. Del skel dog ikke delges,
netop Forseger'- 1 leerateren
tofte h-emtraeler i ore for (len almercielige Landnuind, temmelig utilgængelig Ferm, hvilket sikkert
I boj Grad virker ufsketekkende
paa den ikke' trænede Læser.
Det mai, derfer i hej Grad
peaskonnes etaer ente lie bindukeinomislie Forfattere lager sig for
at bearbejde Earsegsresuleieerue
med den Hensigt, it gere dein mere Illgrengee;e ag letfattelige far
den elmiliaeege Læser.
En sandan thterbejdelse bar I
neger] Tid feretigeel under Titlen
" Forseesresu't •Ier vedrmwde
Planteavlen". udgivet nf 11. P.
Martek.ible og fe Vadere:1rd.
I
dette tele Nrrerlt er nes gives' en
fortræffeee lettittelig Oversigt over de vigtigsm Fors •gsreseleder
indenfor Planteavlen; enhver
Landmand burde eje og luse denne Fremstilling.
Sem Startryk af"Tidskrilt for
Planteavl" er der I tilise Dure udkrammet en anden Oversigt over
Forsogst'esellatee ,betidet; " Oversigt (over de fer Landbruget
vigtigste Resulterer af Stele:e.
Forene I Plantekultur", rue:etre
af Forsogsbestyrer Kresten Iver'
sen.
Dette Samtryk hor ale; din -ikke savnes i lev:dele-d ae iiiigreriQ Ekstrakt af en sl in Del at (11.
Publikitiener, sene gennem .enrerm 11;11' rendte Stel i " Tideerire
53,,, r m:, Grund
Ku
af dette Tideerins
rater, ikke bar fender Vej GI er(
hylde, thi her gives re kim- eg Inc
mange Landmænd.
Cd Fra den betielsegnibig nt
enhver I :milerne(' liter
liere n y Fars .r“.3e2411[1:1.11`111.`,

al firmet til at henlede npunærkwunhodeti part den ar Oi
versigt avet' Skalro~ For.og
Plantekultur, og et anbefale gien.
esideg,
Ikke alene ril Gereirmli
Rein
men ogsaa til Benyttelse

liamidlaa ae needitiNer-

Freerneeeeet, •
E. Krovært stod ar Preelede «e'
fererg de en ef hene Naliner karg '
te eg /Niro hvorfor hen hami
snadIn en skidt Keteeet i alt
eAat, ilet er min Brevtern frs
teten. hen er her ede rets et Per
Deeee Fernejeleean•jeae •

Udvandring

1 (Ildtiden hændte ilet 'Ae et
el F le lem Grenet id Ihvrrbt'foikri
1. -uSkn Mleverkel eller
tiN I r ,, ,,, r1 ,,,nte Fjender brud
ni ',..; a gt ' el :111.11[4 !tjent. I atter
de pli Pist- leirb dm kunde det
1 de sit gere
lin ed ind i Cltereen 1 it iee Tid
hende ell tirkerilelig vent en
il:11tike A:tr 1114,11 F:',.11,1,5`51, V1.11k.l'O%kC 1 etamid og ødelagt Fiskeri v ir iler .egs il N l'111Will'11111!
N111111■1`ti.kl'r, der edee nytte leben(terne 11141 11.13 „Iyeeme. Heder-ri Plen, '}er il ig le k.' blev pen
p. tiskønnet af ilet ;mini (tiske Folk
eler heller Ikke orer vieel lette
ri e dere Ru...Pr blindt det ;.elv,
ri. i II ,J- !.....1 til Nbret nil 1.yll rir
. , NI .,-...et.ii..aildring til Kanalla.
;..-1 intut i ‘,..r,, 11 tø.' ikke !.,.,,,d1
tt ,ike , i.; et Ilt b laelk drag.' bort •
s le em i det r.itii,*, i-ittLiitit
r .t- i.ti ,;iiii.i., .‘ti,. •,,l,•11 hele nye
lier b'et I ,11,et•,•!.tit -- ,1"117 !ker. Ill.:,
t,iii..,vii h .v.I.. I.,r i •,-1,I el al re et
timid' man hellere
ril Ane- lel
r.,,,,,,it, -I, il ,i”r,, tikarm f -.1.
,•• ,1,1 • ‘i.J, 1.,, i "+irillitie for1•111
1 - 1,1r I • il I '.1r, t1.11-ni d Kol 111.-r,
II., ,i• .f,• l■ 11:14l'• I,,- .•. ite ■-ur,, "en.
ti e II , te , o V rb nel el med
lijereinet
•
f te
l
ir
• li ir 1i i rl,en ennegle Tb i
nie, været tænkt der
. bu il?
ri. adle' med Sydamerika eg
. etI dokasker for øje. Verden her
s -1 s eutatil. I den remerskeSter
magtslid skete det ariere. at en
Skare drog ud hm Rom og sl,49,
sig ned pen et af Staten hestene
Sted mettiente Soldater under
II ilieere Farere, som ved Siden
af :il fan Jordt Besiddelse var en
Gerrild in i et al Rom allaientrigt
land. For nogle Hundrede
Aar siden neme store Skarrer for
Enelend over p:a den anden Side af Altemter haver -eg dannede de
Samfund, der blev til de nardemerIkenske Frietater: men ogsaa hm"
vor der semlige Ferheld • -stærk
relipi Is Regejetring bragte disse
eletinesker ti! ,it søge sig et Sted,
hvor de kunde dyrke Gud efter
deres egen Overbevisning. Det
lod dem holde sammen i den
fur.ste Tid . Venseelighee, og siden il
. huede ae el stort Samfundei /tyggen , inde! de var stærke nok til
Mestna pres resw Ren.-Er ct& 'ikke
•ejendetnime'ige Fartild ar en eller anden. Art tit Stege, eg horer
e'dv -ideerne ikke ril et mægtigt
For.* ::,ter K '.I ,iiifursiaget gerne
med g. 01 e itet, idet de enkelte Niedeenitter e-Iger deres Lykke
ID'er for sig, eller men gear ret
&talt etpi I! et (N-emmede m=g-revne
deDS
et nielrulina?el næppe rimeligt d
den danser. Stat skulde søge at
&mk:ilde Masseudernelringer det ramme: de emete ligge nemmere M suge al fremme ten sandnu
Næringsvej som Flet:er-ret og at
bringe Jorden til et give flere el
Levebrød. Men det er under de
nuværende variskelige learbold rmherligt, om nemmet' line tænker
paa al rejse ud, ikke bi at for at
søge yderligere leddereleise og
min vende tilbage, luen fer at
knytte sig fast til det tremmede.
Det kan viehu ,nu euretagelses11ru hover er
den
E brri•tguie. '
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ikke lel i (let rylen:tiede Seinfund,
samtidig 1111.(4, '111 'multi riller, men
heller ikke i lemegrleir stile vænt
tilfryds
Vellffie tlljeiri
vuf' p:1 •1 Resrig.
pen anden
Netedie i sl e minde :far vil (ren
ede:mere& let bliVe meterel.
I,'l kali lunder i sol HjemLind ri-aler Miets Fer '-I i Virkelyst'
I'N 1111f, II
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41kGDMrk Køb nyttige og billige .Jkl\-G,„.,kszili
Nolt1)
Julegaver!
Bordtæpper

Daniehand sk er

U ni1

111111

Plysch, Gobelin

Stofhandsker
med og uden For.
Stofhandsker med Fryndser.
Vaskeskind, brune, gran
Forede Skindhandsker,
Ruskindhandsker
i mange Farver.

.Dutte- og Vaskebordlæpper.

Pudestykker
Silke- og Gobelin.
Gobelinpudestykker 1,50

Herribliall&ker
Kurvestole
haves i 4 forskellige Faco-

r--MAgasin du N
0 ds
. .11 44.1

ner, mørke og lyse.

ilgi

Hvide

Forede Skindhandsker

Udsalg vedViclorPlanck.

Vaskeskind, Dogskind og
Stofhandsker fra I,60

Paraplyer

~tan.

til Damer og Herrer.
Dameparaplyer 4,85.

Skindtæpper
til Barnevogne 14 Kr.

Iiuu

Skindkraver

111 Illi

141" Hele!

Øll

Herrelingeri
Stort Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Sokker, Se/er, Huer, Hatte, Halstørklæder m. m.

••«•«...

og Muffer i stort Udvalg.

Fork: Øder
Kulørte Pvnteforkl. fra 95.
Hvide og kulørte Husholdningsforklæder, fikse Facons
Drenge- og Pigeforklæder
i alle Størrelser.

Smukke Julegaver i

Lom metørk læder

japanske

i Lærred og Silke.

Bakker. Syæsker, Vaser, Krukker og mange andre
fikse Smaating.

Fikse broderede Tørklæder.
Børnetørk1;cfir m, Billeder
15 Øre.

Se vore Vinduer!

Skorter

Fikse Systativer 5,50.

i Klæde, Uldmoire, Bom-

magasin du 9tords 2ldsalg

uldsmoire og Silke.

Duge
i største Udvalg.

filf. 5. ved Victor fflancfi Allinge. Y7f.5.

Jumbers

Kaffedug med Hulsøm 4,75
Duge med Msagemfanstre
110 x 120 4 Kt. 80 Øre

i Uld og Silke,

Xæste Xr. af Kordborn:qolz s Ugeblad . udi,corni er 2.den Juledag.
Rag er den bedste
Julegave?

Gasbesparende

Gasapparater

Del største Udvalg at Bøger finder De i

faas hos

M. C. Funch.

Sandvig llollhaildel

Allinge.

Tfi,

antiLlales med
•

11,1sidger rr lukk. I Torsdagen d.
Fredag .1. 5 Januar' pas Grund
at Opvejning.
1.1.1salael lukkes Dalane 11...11ern
Jul .1g Ny13:1T Kl.
til Uden riede.; %.eni.gtr. t, t lr k.r

nyttige Julegaver

billigst.

M. C. Funch, Allinge.

Sanvig 6. og 47 .

STRØMPER

HATTE

Uld

'Bedst og

illigst

E. Abraiinmsen, 'fl. 55

Sandvig
rs

BIL

Klemensker

Bilkørsel udføres til alle Tider.

Alf r. Jensen, Klemensker St.

BORNA smager delikat.

NORDLANDETS
HANDELSHUS
ALLINGE

IIANDEL5liU5
ALLINGE

foteinbig Ndr. 31.
De bedste Qg mest gasbesparende

Gasovne
leveres fra

N. C. Funch.

Dæk og Slanger
til meget smils Priser.

917. C. Yunefi, .5111in.ge.

Silke

'Pomuld

NORDLANDETS

Huder og Skind
samt levende Fjæritræ købes til hø.
jeste Dvgspris.
Tein Brugsforening.
Prima

Herre- og Damellnned,
Trikotage, Duge, Pynteforklæder
og lornmeterkirtder,

Beat yrelite n.

Klemensker

Gilette
Barberblade

977. ger. .7rofod.

Teleloer 55.

TOM OrimslorelliA.

grallelyst
Til Julen anbefales: Hyacinter, Tulipaner, Lilliekonvaller. Blomsterkurve, Potleplanler I stort Udvalg.
Udsalg til Julen hos Købmand
P. C. Holm.

Flygler,
Pianoer, Orgler,
(med alt Tilbehør)
Pianobrenke, Puntostole, Nodestativ
Olusladder (Til Flygler & Pianoer)

Trannen-Holm.

Ilusmads-kealurForsikriogsglskaligl
modlager Pul!cdr ug Kontingent hos
Jens Fugaer...1 den 28. Paa
ganrd den 29. fra K. 2-5.
Kristian Jensen,
Sogneformand.

Meddelelse.
1.rirdaw den 23. D(c,rtther lukket
:niti Forretning KI, 7 Aben.
Ærb.

J Larsen, Barber og Frisør, Alling.

Juleblomster!
Blomsterkurve, Jardenierer, Potteplanter anbefales i stort Udvalg .

Gartner Jensen,

Allinge,
Pir

Blomster udbringes gerne
Juleaften.

Herborg Roeskærere og Rasper°.
Nye Sendinger, som sælges til de sidste hdyJeligt nedsalte Priser.

91901nribet4 Oauttel6bufs.

Se Juleudstillingen
i Sandvig „Vogfiandel !
Vi hg i Aar et meget stort Udvalg i

Legetøj, Julegaver, Juleboger og Kort,
samt alt til Juletræet.
Et pænt Udvalg i

Skindvarer

anbefales.

Cigarer, Cigaretter og Tobakker
i prima Kvaliteter til billige Priser. Cigarer Ira 10 Øre.
Tlf.

55.

8. AWrafiamsen

TIL 55.

Et Parti prima Nøddekul
fortrinlige til at blande med Koks
3.75 pr. hl, frit tilkort.

Mange noloniat $rOurtforretninn

Juleindliøbet
bør De gere hos os.
Nye Varer. +7 Billige Priser.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Prise!' lor [FIE fillierintillsol er sa*iles:
Harpede store Derbyshire Ovnkul a
do. do. do.
Niiddekul
Knuste engelske Gaskoks
Afharpolagshul — fri for Snavs
Ira Lager pr. kontanl.

4,00 pr. bl.
3,75
3,04)
2,25

Nordlandets Handelshus.

Prima Markfrø til Foradrslevering 1923.
Vi leverer fra ,Bornholmsk Frø af Saasæd Centrale, som byder
den sikreste Garanti ved Statens selvvirkende Kontrol. Omtrentlige Priser kan opgives. Kredit tit 1. Oktober eller Rabat ved Betaling inden 1
Juni. Besull;ngslister bedes os tilstillet snarest muligt.

Nordlandets Handelshus.

Prima Foderkorn hl lins og Grise sælges,
Stor Majs, smalt Hajs, Hvede, Byg, Havre, Blandingskorn saml knlekinajs, malet Majs, ekstragode Hvedeklid
og Rugktio. Kalkskaller. GRAND DANOIS kontrollerede Frihader —
ogsaa kaldet „Lundsgaardblandingen• sælges billigst i

91orblanhet 4aubet00.
Klipfisk og Ris til Julen.
Nye Sendinger al ekstrafin Kvalitet er hjemkomreen.
Vi har ogeaa billige Varer al sund og gad Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.
.,Kunstgødning til Foraaret 1923.....
'
Priserne vil blive omtrent sørnedes, men lastsættes senere.

1S pst. Superfosfat (dansk mrk. Tyren) ca. 9,00
37 pCt. KaligodaIng
18».
Norges Salpeter i 'Fonder eller Sække
26.00.
Chili Salpeter, ægte i Sække
30,00.
alt pr, 100 kg, Bestillinger udbede før Julen.

Nordlandets Handelshus.

Til Julebagningen
anbefaler vi særdeles fortneffei;ge Kvaliteter af Flormel mrkt, „Daddy
Dollar', ,Irtansnalt• og askers mere` samt prima dansk Vare malet at vægtig dansk. Hvede, blandet med Manitoba Hvede. Alle Soller
skel gennemæltes smidig godt og elver Sid el smukt og stort Blad.
Vi noterer laveste Dagspriser for smaa Poser og hele Sække.
Sunde Konivarer al alle Slags lagesi Bytte far Mel og Gryn.

Prima Rugsigtemel, Halvsigtemel, Grovt Rugmel,

Nordlandets Handelshus.

Atorimer.
elan kan fuest rigtig merrun et Menneskes Takeemer,:Iiirlied — neer ban ikke kan
vente mere fra sin %'elgm'er.
•
Don Særting: ,De bliver
gammel", høres kun med
— som Forudeigelse.
Skæbnen giver nile nyere ,
haerde Nødder at knække til
den, der Ingen Tamiler her.
mere,
•
Egerikrorliglied er uhelbredelig blind.
•
At tro, at man kan fan Overtroen udryddet lier i Verden, er
sikkert — en Overtro.
•
Vær frersigtig med at bryde
mod en virkelig Ven, meget kan
Altrene og Tiden bringe, klin
Ikke nye Venner.
•
Lad os trøste os mod, et d:,
graa Dage i December hele evis tillige er de korteste.

•

Ornirandt.
Forfatteren: „Nim, Ilr. Dir
ter, hvad synes De om m'et ri ■
Lyertspil; der er mange ridserne
gods, Morsomheder deri, ikke
sandt?"
Direktøren: „De mener vist
Fult udengtel"
•
Faglig.
leorreekv iperingehandleren:
jeg kan desværre ribselut ikke
bruge Deres Son, dertil er han
altfor søvnig.
Enderen: „Kari De Ikke bruge
ham I Afdelingen for Nulskjorter?"
•
Forvandling,
A.: „Hvad mener Du em den
nye Kr.:reer...e. hos Hansen, hen
ser ikke videre tilforladelig ud."
13.: „Det er vist en meget nær
Slægtning ret Hansen."
A.: „Meget nær; San tror ler.
han skal peps", pen, at han ikke
pleicisellg bliver en meget
„fjern" Slægtning."
•
Praktisk.
Præsten (til Parret, der v11
skilles): „log ferstany ikke slette, i fere-irre Uge havde De S4AVbrvi I n p, og nu vil De skilles."
Menden: „Yn, rer, vi- er jo fatUge, og ved eaarlan en Lejlighed falder der jo altid noget at.
derfor vilde vi vente og terre,
Sedehryllupet med."
Prmelen: _Seri synes lim virketle, De skulde vente til Geldbryilupet. der faer De nok mere endte"
Manden: ,Tre hvad mener dit,
Gamle?"
Naiv
Professoren i Sukat): Den nyoptingede Stjerne er sen langt borte
fra Jorden, at en Granat vil være
over Tusinde Aar om at nen derop.
, Ung Danse: Men hvorfor skulde
'der dog skydes pari Stjernen.
1%t antydet.
A.: Nene jeg ser Dem kære Hr,
B, maa jeg altid tænke pan min
Fætter; han skylder mig nemlig
ogsaa 30 Kroner.
Treslef ulde
Rejsende: Jeg vil gerne have en
Billet til X-kobing; jeg kan dog vel
nas, Toget.
Billetterer'. I dette øjeblik bliver der fløjtet Afgang, næn hvis
De skynder Dem, kan De endnu
nær — at se det gaa.
USFIll

Dommeren til Vidnet: De kender
den Anklngede Murer P. Tror De
om ham, at han kan have sat Ild
pan Nybygningen i Tværgade, den
16. Juli efter Kl. 6 Aften?
Vidnet: Efter Fyraften, nej sne
er det umuligt, at det kan være
P., han bestiller absolut ikke noget
efter den Tid.
Sikkert Tegn.
Madkæresten: eDu elsker mig
•ikke længere Ane. Du har ikke Øjne for mig mere, ikke engang i
Suppen.

„
vri!tomveJulegaver.
r, med Le

Elegant e
vn. Brevpapir.
Lierredspust,
hddt og kunne haandgjoit Papir os, Konvolutter med pastrykt Signatur.
Alle Tryksager

G
leo
verrn
esb
it2k
lim
ast 1Bogtrykkeri,

Allinge.

Xyttige Julegaver !
*I»
Zriratane nr alle
Zaittebefte mel) og
etgen Mriner. ffiantrøier, Zrorter, 11(Dfleffer,
etromper, alle •Ziancs. 6errencitc,
lltDtrojer, ffieitflaiDer, ::-..:ntter,
tøj, finnefietiljorter, :345, &ler, isatte,
gaffetter. t prent 1.1.1)»alg cif Zemetaffer, arb.
4.'eligeb«Cr. ?Hl

Jens Hansen.
emeisee~.~.~1
Sludder og Vrøvl

Har

vi noR af!

Alle fortæller at de sælger Iii~Wr
de bedste Varer, Men
E
prøv at gøre Deres Indkøb af licklaittritng a
„al alle Slags manufakturvarer hos mig, da ell De erfare at let betali sig godt. Derfor kab De.
re, Jutegaver her. Men glem der'

Jens Hansen.
I

BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

4A.N-G.idNS/4/.

"VOR-D
Gulvtæpper
lige hjemkomne.
V i har nu et stort Udvalg i Gulvtæpper i mange Størrelser, smukke Monstre og prima .Kvaliteter, som sælges til
absolut billigste Dagspris.

Magasin (hi Nords Udsalg
ved Victor Planck.

BORNA er bedst og billigst

Alle Mennesker,
som har eet. hvorledes

Bornholms Vegetabil Plarilariol

fremstilles, bohandles og 'opbevares, vil - ganske uvilkaarligt forlange dette hojfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Glas og Porcelæn.
Et større Parti udsælges billigt.

%Hinge Slotouial & $ro uttiorretning
BORNA smager delikat.

