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Har du en Far, hvis Haab du var, 
hans Manddoms Stolthed 

og Lyst, — 
som tænkte, naar han 

som Barn dig bar: 
„Den Gut bli'r 

min Alderdoms Trøst". 

Har du en Far, du i Barneaar 
Haand i Haand fulgte over Vang, 
mens Blomster straaled' 

i Høst og Vaar 
og mens glade Lærker sang. 

Har du en Far, som var 
dig saa god, 

stryg da hans graanende Haar; 
thi ham du skylder 

dit Liv, dit Blod 
og Renter fra unge Aar. 

Har du slig Far - 
saa tag hans Haand 

tak, — at saa trofast han stred. 
Sig Tak for de tusinde 

Minders Baand 
og fremmest for Kærlighed. 

— m. 

gamle 91Zinder. 
(Fortalt for Børn.) 

Hvert Aar kom de tre Brødre: 
Per, Ola og Martin for at deltage 
i Sildevragn ingen med deres „G'a", 
en stor, aahen, sorttjæret Baad. 

Kraftkarte var de alle tre, især 
var Martin en ren Kæmpe i Stør-
relse og Legemsstyrke. 

I Ungdommens Dage fo'r Brød-
rene vide i Verden med svenske 
Handelsskibe og havde prøvet lidt 
af hvert. Nu var de Mænd i Fyr-
rerne, gifte og hjemfarne, og holdt 
sig som Fiskere til de nærmere 
Farvande. 

Mai tin, der 
boede til Leje hos mine Foræl-
dre, havde altid sin Gumme, Mor 
Else, med. Hun var en stilfærdig 
og nøjsom Kone. Begge var gud 
frygtige Folk. Hver Eftermiddag, 
inden Martin gik i Vrag, læste 
Mor Else højt for ham et Kapitel 
af vor gamle Bibelbog, medens 
Martin sad paa Sengekanten og 
hørte andægtigt til. Saa tog de 
mig om Haanden, selv var de 
barnløse, og saa vandrede vi ned 
til Havnen, hvor Martin altid paa 
det venligste tog Afsked med os. 

Hvis Vinden artede sig nogen-
lunde, var de i Havn ved 6--7 

Fra den ældste Tid har Kasch. 
mirdalen i Indien været berømt 
for sin Skønhed og Yppighed, som 
muhammedanske Digtere har be-

i sunget og skildret som et Vidun-
derland — en Paradisets Have. 
Denne Have er omgærdet af de 
skyhøje-Himalaja-Bjerge, hvis Tin-
der er bedækkede af den evige 
Sne, og den gennemskæres af en 
Biflod til Indus-Floden, „Danilam", 

Tiden om Morgenen, som oftest 
med en rig Fangst. Nogle Timer 
senere stillede Jørgen Holm paa 
Havnen med „høredder-  Vogn 
(Høstvogn) og kørte „Majnsarna" 
ud til Ekserserepladsen, hvor de 
blev bredt ud til Tørring. Mens 
Solen besørgede dette, fik Vra-
gerne dem en velfortjent Skraber. 

Den eneste Aften i Ugen, Fi-
skerne tilbragte paa Landjorden, 
var Lørdag Aften. Da gik Martin 
paa Værtshus. Den Aften fandt 
Mor Else ikke Ro noget Sted. 
Stadig hørte man hende trippe 
om i Stue, Køkken og Gaard. Vel 
frygtede hun ikke for, at Martin 
skulde komme fuld hjem, for det 
gjorde han aldrig; men hun vid-
ste, at, naar han fik nogle „Krad-
sere" indenfor Vesten, slog han 
til, saa det sved, hvis nogen traadte 
ham for nær, og det var Aarsa-
gen til hendes Angst, 

En Lørdag Aften var det nær 
gaaet ham galt. Der arbejdede i 
de Tider i Snesevis af Tyskere 
i Hasle Teglværk. Om disse Men-
nesker nogensinde fornærmede 
mine Bysbørn, ved jeg ikke; men 
at disse og Tyskerne saa skævt 
til hinanden, er sikkert nok. Man-
gen en Forpostfægtning var ud-
kæmpet. Saa korn Hovedslaget. 

Tyskerne havde været i Byen 
og faaet fyldt deres Topotteflasker 
med „Livsens Vand, Det var 70 
Øre pr. Stk. 

Støjende og anmasende drog  

som slynger sig gennem den i;rtal. 
rige Bugtninger, og hvis Vand ved 
Kanaler ledes ind over Markerne, 
der især dyrkes med Ris. I tidli-
gere Tid var disse Egne opfyldt 
med Vildt, det vrimlede af Antilo-
per, Stenbukke, Bisonokser, vilde 
Geder, brune og sorte Bjørne og 
Leoparder. Men Englænderne har 
her drevet Jagten saa grundigt, 
at det nu kun er i de mest for- 

de Syd paa ud af Byen, skarpt 
forfulgt af dennes ypperste Kæm-
per, bistaaet af de svenske Vra-
gere. 

Komne til Skovbrynet gjorde 
Tyskerne holdt og raabte: „Tysk 
Grænse", Jysk Grænset' Kam-
pen blev langvarig, og der van-
kede drøje Knubs til begge Sider. 
6-7 Tyskere havde faaet Kig paa 
Martin, der langede voldsomme 
Lussinger ud. Det lykkedes dem 
at afskære ham fra hans Kamp-
fæller, og nu fik Martin sin Hyre. 
Især bibragte en kejtimandet Mod-
stander ham et Par vældige Kæ-
bestød med venstre. Disse kunde 
Martin ikke afparere. Pludselig 
sprang han til Siden og løb over 
Sandmarkerne ad Byen til. Ty-
skerne efter. Det kneb for den 
lidt ældre, svære Mand at bevare 
sit Forspring; men han naaede 
dog i god Behold søndre Mølle. 
Her sprang han op i den ene 
Møllevinge og løb som en Kat til 
Vejrs. Tyskerne efter. Martin vi-
dere og ud pari Aasen. Nu blev 
Tyskerne betænkelige og holdt 
Krigsraad. Martin blandede sig i 
Forhandlingerne og mente, han 
nok kunde ekspedere 2 ad Gan-
gen derude part Merlleaasen. 

Lidt efter kravlede Tyskerne 
ned og sjokkede ad Skoven til, 
og Martin vandrede hjem til Mor 
Else i den lyse Sommernat. 

E P. Hoefoed.  

borgne Afkroge og paa de højeste 
Bjerge at man nu møder Vildtet. 

Kaschmirdalen ligger 5600 Fod 
over Havfladen, og dens Befolk-
ning bestaar for største Delen af 
Muhamedanere. Denne Paradisets, 
Have har fra Oldtiden været kendt 
for sine fintuldede Geder, af hvis 
Uld der forfærdiges de dejlige 
bløde og kostbare Kaschmirschaw-
ler. 

Uddrag af 
Peter Koefoeds og Hustrus 

Testamente, 
o - 

Vi underskrevne Ægtefæller, jeg 
Porprietair Peter v. Koefoed, for-
henværende Ejer af Hammersholm 
paa Bornholm, der tidligere har 
været gift og har Livsarvinger i 
mit første Ægteskab, og jeg Ca-
roline Juliane Koefoed født Punch, 
der ingensinde tidligere har væ-
ret gift og ikke har Livsarvinger, 
bestemmer herved, da vi ingen 
Børn har i vort Ægteskab og ikke 
kunde forvente saadanne, som vor 
sidste Villie følgende. 

f. 

Ved den førstes Død skal der, 
saafremt saadant ikke alt tidligere 
er sket, af det fælles Boes Mid-
ler kjobes et Gravsted til os begge 
paa den Kirkegaard, som den 
længstlevende maatte bestemme 
og pas saa lang Tid som muligt, 
hvorfor der fremtidig derimod til 
vedkommende Kirke udbetales 200 
Rdl. er to Hundrede Rigsdaler 
Rigsmønt for det fælles Bues Reg-
ning imod, at Kirken forpligter 
sig til i Fremtiden forsvarligen at 
vedligeholde det, derunder indbe-
fattet Gravstenen og det om samme 
anbragte Jerngelænder. der tillige 
skal forsvarligt holdes Oliemalet. 
Gravstedet skal beplantes med 
Buskvækster og Gangene belæg- 

ges med Grus. Udgiften til Stats- 
kassen af ommeldte to Hundrede 
Rigsdaler udredes Forlods af Boet, 

2. 
For det Tilfælde at jeg P. v. 

Koefoed, der har skiftet med mine 
Børn af første Ægteskab med lien-
syn til den dem efter cierea afdøde 
Moder tilkommende Arv og saa-

ledes i Henhold til Frdre 21. Maj 
1845, § 23 jfr. Lov af 29. Decem-
ber 1857 er berettiget til at dis-
ponere over en Trediedel af mine 
Efterladenskaber, maatte afgaa ved 
Døden, forinden ommeldte min . 
H ustru Caroline Juliane  fadt Funch. 

bestemmer jeg herved, at al den 
mig tilhørende Halvdel af min 
Hustrus og mit Fællesbo skal rf. 
ter at Begravelsesomkostninger, 
den Boet muligt paahvilende Cijæ Id 
og Skifteomkostninger, derunder 
indbefattet executors Salær er 
udredede af Fællesboet, en Kapi-
tal af 5000 Rdl. er fem Tusinde 
Rigsdaler Obligationer, udstedte 
af de danske Østifters Kreditfore-
ning (3. Serie) under Forventning 
af det høje Justitsministeriums Til-
ledelse indbetales i Overformyn-
deriet i Kjøbenhavn til Renteny-
delse for bemeldte min Hustru 
for hendes Livstid, hvorimod hun 
ingensinde bliver raadig over Ka-
pitalen, der saaledes ingensinde 
bliver hendes Ejendom. 

I Renten af Kapitalen skab der 
ikke kunne gøres Arrest Ekse-
kution, lige saalidt som den skal 
kunne overdrages til Trediemand 
eller udbetales uden min Hustrus 
egenhændige Kvittering. 

. . Ved min Hustrus Død 
skal af Kapitalen (5000 Rdl.) med 
paaløbne Renter fra den nærmest 
forinden hendes Død liggende 
Termin oprettes et Legat der skal 
bære Navnet af: 

„Peter Koetoeda og Hustrus, 
Caroline Juliana Koeloeda Legat 
for værdige trængende i Allinge 
og Sandvig samt Landdistrikt Ram-
mersholm". 

Med t lensg : til hvilket Legats 
Bestyrelse og Anvendelse jeg her-
ved gør følgende Bestemmelser: 

a) Den til dette Testaments Fuld-
byrdelse indsatte executor eller 
hvem andre der matte komme 
til at behandle Boet efter ruin Hu-
stru, skal, for saa vidt Kapitalen 
er hensat i Overformynderiet, til-
sende Byraadet i Allinge og Sand-
vig samt Forstanderen for Land-
distrikt Hammersholm paa Born-
holm den tilligemed en bekræftet 
Afskrift af dette Testanient for 
saavidt angaar ommeldte Legat, 
idet jeg herved anmoder ommeldte 
Byraad og Forstander om at be-
styre dette Legat og varetage alt 
paa bedste Maade i Overensstem-
melse med nedenstaaende min 

Viltre og Ønske. 
b) Obligationerne bliver at no-

tere som tilhørende Legatet. Ren- 
ten opspares, selvfølgelig med Fra-

drag af Administrationsomkost- 

Star du en, rar? 

Har du en Far, hvem Tidens Tand 
gjorde gammel, bojet og svag, -- 
forsten da, det lakker 

mod Gravens Rand, ' 
sig nærmer Afskedens Dag. 

Har du en Far, som alt blev gran, 
husk paa den Gang,. du var Dreng, 
da kærligt, barkede Hænder laa 
i de gullige Lokkers Slæng. 

Har du en Far, som mangen Gang 
smilte dig muntert imod, 
og lo, naar din kaade Latter klang, 
saa Taarer i Øjnene stod. 

.• 

i en hel Del Aar 



Julen varer længe 
koster mange Penge - 

• 
men meget kan spares ved rig- •• 
tige indkøb af nyttige Julegaver. • 

• 
• 

— Pengene er smaa, men vore 
Priser er lige ved at være endnu 
mindre, og Udvalget et stor: 

F. Eks.: 
En fiks KAFFEDUG til 2-3 Kr, 

Allinge  nye Møbelinagasin 

• ti l ur 	 1'eter~Ørnil Bolgie... 

10 tiars 	 10 .tiars Garanti. 

1 Iavriega,le 53, (f„1.11 , 	Valt!. 

'd•dilling,, ug Provd.agur .1f 	 t ,.. v r. 

I 	 r ui enkelt, ,N1,,jd er 

• 

Alfetønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Til. Hasle 105. 

Extrafin, bornholmsk 

f?oliturk 
g..eyster,9fasle. 

Danske Æbler. 
Pegeioner 60, Cox Orange 75, 

Madæbler 30 og 35 pr. Halvkilo. 

Tlf. 41 Gartner Jensen Tlf. 41 

All. Frugt- 	Blomsterforretng, 

Xifis og gliscuit 
fra '15 Ore pr. Halvkilo. 

Største Udvalg i alle 
gangbare Sorter, 

Altid friske Varer. 

5. A. Larsen, MIlinge 

Nic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige priser. Til. Klemens Il. 14 x 

Juletræer 
er til Salg hos Axel Adolfsen ved 
Bryggeriet i Hasle. 

Det bedste Paain 
fil Julen !nar De i 

Vietualieforretningen 
Tlf. 45. Lindeplads. Tlf. 45. 

Sardiner. 
fine Mærker i Olie og Tomat. 
Ansjoser i Danser og løs Vægt 
Hummer, Krabber. Gaffelbitar. 
Benfri Sild, Marinerede Sild. 

Sild i Tomat. 

KONSERVES 
Ærter, Snittebønner, Asparges 
Carotter, alle Slags Frugtsaft, 

Marmelader og Geleer 
henkogte Frugter. 

OSTE 
Fuldfed og halvfed Gauda 
Fuldfed og halvfed Sveitzer 

Blokost. Delikatesseost 
Steppeost, Tilsitter, Alpeost 

Klosterost 

FLÆSK. 
fersk. saltet, røget. 

Bestilling modtages pen Gæs 
Ænder samt Okse. & Kalve- 

kød. 

Radio. 
Et nyt -I Lampers Apparat til 

Salg. 
Allinge Blomsterforretning. 

'-!`z, Laurits N. Kofoed. 

Jobs, Mantissen, 
Skotoisfiirrt.lning Hasle. 

'um Overtraikatøvler og Galocher. 

finger, og indsætte-5 i Sparekas-
sen for Bornholm, dog kan af 
den eller faste Dele af samme 
udleveres mod Pant i faste Ejen-
domme pas Bornholm til en Rente 
af indtil 5,4 p. A. og imod Sik-
kerhed som for Umyndiges Midler. 
Efterhaanden eoni Uolig,atiurierne 
blive udtrukne, skulde de derved 
indkomne Summer anbringes paa 
samme Maade, som bestemt er 
med Hensyn til Renten. 

c) Naar Legatet har naaet en 
Størrelse af 10,000 Reit. er ti Tu-
sinde Rigsdaler, skulle Renterne 
af det med Fradrag af Admini-
strationsomkostninger lialvaarlig 
uddeles til værdige og trængende 
Familier i Allinge og Sandvig 
samt Landdistriktet Hammers-
holm, navnlig til gamle Søfolk 
og Fiskere eller disses Enker, 
dog skulle de have haft Bopæl i 
en af de ommeldte Byer eller i 
Landdistriktet i mindst km Aar 
og ikke nyde Understøttelse af 
Fattigvæsenet. 

Skulde der imellem Andragerne 
out Understøttelse af Legatet fin-
des beslægtede af mig eller om-
meldte min Hustru, Caroline Ju-
liane født Funds skulle disse 
være fortrinsberettigede til Uuder-
stottelse, selvfølgelig under For-
udsætning af, at de maatte være 
værdige og trængende dertil og 
ikke nyde Understøttelse af Fat-
tigvæsenet. 

d) Renterne af Legatet skulde 
anvendes paa følgende Mande: Til 
trængende i Allinge By anvendes 
et Hundrede Rdl., er et Hundrede 
Rigsdaler aarlig, til trængende i 
Sandvig ligeledes 100 Rdl. er et 
Hundrede Rigsdaler aarlig. Rest-
beløbet af de aarlige Renter med 
Fradrag af Administrationsom-
kostninger ved Legatets Bestyrelse 
skal deles i fire lige store Dele, 
hvoraf den ene Del skal anven-
des til trængende i Allinge By, 
den anden Del skal anvendes til 
trængende i Hammersholin Land-
distrikt, den 3. Del skal udbetales 
Mandskabet i den Baad, som i 
det afvigte Aar fra 1. Januar til 
31. December har efter Legatbe-
styrelsens Anskuelse udvist stør-
ste Flid og Virksomhed i Silde-
fangsten, den fjerde Del skal ud-
betales til Mandskabet i den Baad, 
som i det afvigte Aar har efter 
Legatsbestyrelsens Anskuelse ud-
vist størst Flid og Virksomhed i 
Laxefiskeriet. Der skal ikke tages 
Hensyn til, hvor ommeldte Fiskere 
er bosiddende, dog skulle de være 
bosiddende enten i Allinge, Sand-
vig eller i Landdistriktet Ham-
mersholm. 

De for Allinge og Sandvig be- 
stemte Summer af 100 Rdl. til 

hver skulde uddeles i hver at de 
ordinære Terminer hver Gang 
med det halve Beløb, hvorimod 
Restbeløbet af Renterne af Lega- 
tet først skal uddeles efter Aarets 
Udgang i den paafølgende Januar 
Maaned. 

e) Naar der en Gang er tilstaaet 
nogen Hjælp af Legatet skal han 
eller hun beholde den i sin Livs- 
tid, medmindre vedkommendes 
pekuniære Forfatning matte for- 
bedre sig eller han eller hun ikke 
længere maatte kunne anses vær-
dig til Understøttelsen. Herom har 
Legatets Bestyrelse at tage Be-
stemmelse. 

Skulde en Rentenyder efterlade 
sig Enke skal hun indtræde 
hans Sted i Forhold til Legatet, 
men gifter hun sig, bortfalder denne 
hendes Ret. 

Ingen Familie rnaa fas mere 
end et Hundrede Rigsdaler aarlig, 
Foranførte skal imidlertid forstaaes 
saaledes, at den Fiskerne tilstaaede 
Hjælp at Legatets Renter ikkun 
er gjaldende for et Aar og skal 
der saaledes ved hvert Aars Slut- 

ning af Legatets Bestyrelse tages 
Bestemmelse om, hvem der for 
det afvigte Aar tilkommer den om-
meldte Belønning for Flid og 
Virksomhed. 

I) Byraadet i Allinge og Sand-
vig udvælger hver især af deres 
Midte, der tilige med Forstande-
ren fur Landdistriktet Hammers-
holm skulle udgjøre en Kommite. 
til hvem Ansøgninger om Hjælp 
af Legatet skulde indgives, hvor-
hos de have at undersøge Ansø-
gernes Forhold samt gøre Indstil-
ling i saa Henseende til den sam-
lede Bestyrelse. 

g) Regnskabeføreren har ved 
hvert Aars Udgang at fremlægge 
sin Regnskabsbog for den sande-
de Bestyrelse, der, riaar Regnska-
bet er befundet rigtigt, har at med-
dele ham Kvittering derfor. Be-
styrelsen maa føre et nøjagtigt 
Regnskab over Legatets Indtægter 
og Udgifter og blive Bøgerne til-
lige med Legatets Obligationer og 
Kontanter at opbevare i Købstæ-
dernes Pengeskab. 

h) Skulde ringen, der er tilstaaet 
Understøttelse af Legatet, afgaa 
ved Døden i Aarets Løb bliver 
det ham eller hende tilstaaede Be-
løb at indbetale i hans eller hen-
des Bo. 

i) Skulde der nogen Sinde op-
staa Dispute om, hvem der skal 
have en ledig Legatportion, og 
denne Sag ikke maatte kunde 
blive afgjort af Bestyrerne, skal 
der af disse udvælges tvende 
upartiske, hæderlige Mænd, en 
fra Allinge og en fra Sandvig, der 
endelig skulde afgøre Spørgsmaa-
let, med hvilken Afgørelse Besty-
relsen skal være tilfreds. 

K) I de af mig gjorte Bestem-
melser am Legatets Anvendelse 
maa ikke gøres nogen Forandring. 

Saaledes lod Ordene. 1 Over-
ensstemmelse hermed skulde der 
nu indestaa 20000,00 Kr. paa en 
Sparekassebog. Dette Beløb har 
ogsaa staaet der, men nu staar 
der et Beløb paa 35 øre — er 
femogtredive Øre (sic!). 

Udhævelserne er gjort af mig. 

C. E. KOEFOED. 

Husk: Danske Julegaver! 

—0 — 

Nu staar Julen igen for Døren 
med al sin Travlhed, Julestemning 
og Juleindkøb. 

Julegaverne — det aarligt til-

bagevendende store Problem, som 
fylder os med Bekymring og Spæn-
ding, og som paa selve Juleaften 

naar vi har forladt vor daglige 
Dont — skal berede os ikke alene 
den Glæde at modtage Gaver, 
men især at føle Glæden ved at 
give demi 

Julen er en stor Højtid; men 
Julen er ogsaa et stort økonomisk 
Problem, Lad det derfor blive 
sagt her: 1 danske Hjem skal vi 
se danske Julegaver i Aar. Behø-
ves her nogen Anbefaling? Er 
mange danske Varer ikke kendt 
hele Jorden over? Er danske Va-
rer ikke som Regel i Klasse med 
de bedste? Jo, men danske Varer 
er for dyre, siges der mangen 
Gang. Nej, saamænd er de ej, 
danske Varer er ikke dyrere end 
andre, naar man tager Kvaliteten 
og Holdbarheden i Betragtning, 
Tænk paa det, naar Julegaven 
skal købes, og husk paa, at naar 
vi køber danske Julegaver, glæder 
vi ikke alene vore Paarørende 
med en god Gave; men vi bringer 
ogsaa Glæde ind i alle de 'tjent, 
som har deres Udkomme ved at 
fremstille de danske Varer, alle 
de Tusinder af danske Familier, 
der er afhængige af Omsætningen 
og Produktionen af de Ting, vi  

bruger til Julen, og som bur Be-
skæftigelse i en Tid, da Arbejde 
løslieden ellers vilde være stren-
gere end pas nogen anden Tid 
af Aaret. 

Nu ruster Forretninger og Ma-
gasiner sig med Henblik pas Ju-
lens store Marked. De vil imede 
komme ethvert Krav fra Kunder-
TIES Side: Danske eller udeilLmd-
ske Varer, ganske som det beha-
ger Køberne Skal vi Købere 
Aar være enige om, at det beha-
ger os bedst, at Varerne er dan-
ske! Og skal vi saa bede Køb-
mændene, et ogsaa de tager en.  
Haand med i denne Sag. De kan 
gøre meget, hvis de vil, og vi sy-
nes, det man være en særlig Glæde 
for en Købmand, naar han Jule-
aften kan lukke sin Butik med 
Bevidstheden om, at han har gjort 
sit til at skabe Arbejde og Glæde 
i danske Hjem. 

)\tordbornholm 
udkommer i Dag med Tillæg 
Nr. 50 B. Næste Nummer 
udkommer Torsdag. Annon-
cer til dette bedes indleveret 
i god Tid. 

En brugt Brengecylile 
og en brugt Pige-cykle sælges bil-
ligt inden Jul. Primus repareres. 
Reservedele paa Lager. — Trans-
portspande loddes. 

Vesterima, Klements Nt. 

9  a, e Rygter, jeg har udspredt 
om Ove Kofoed, St. Mure-
gaard, at han har nogen el-

ler nogle Arvinger og er blevet 
udvist et Sted, passer ikke. — Da 
der intet Menneske er, der har rørt 
ham ang. Kvindfolk, tilbagekalder 
jeg det herved som det rene skære 
Løgn og Opdigt. 

Kristian Hansen. 

Bordtæpper, Sengetæpper, Uld-
tæpper, lækkert Baby-Udstyr, alt • 
i Handsker, Strømper, Veste og 
Jumpers, Lierne- og Dante-Pyia-
mas, Paraplyer, fikse tasker Ira • 
85 Øre.— Billigt Legetøj In. m. i • • 
fikse Gaveæsker. 	 • 

Bemærk : Alle nye Frakker og • • 
• 

Kjoler sælges med lo pst Rabat • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Forretningen er aaben SØNDAG 

fra Kl. 4. 	 • • 

R6de Kors 
for Allinge-Sandvig og Olsker at-
holder den aarlige Generalforsam-
ling i Fru Gæstgiver Christensens 
Havestue Tirsdag den 18. Deebr, 
Kl. 7,30 tned Dagsorden: 

t. Beretning og Regnskabet, 
2, Valg af 3 Bestyrelsesmedl, 
3. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

Tein Brugsforening. 
Vi modtager gerne slagtede Gæs 

og Ender til Julen. Vi opkøber 
sem sædvanlig til Akts. Wilhelm 
Rønne, og den Pris, Aktieselska-
bet byder, bliver den gældende. 
Leveringsdagene bliver 17., 18, 
og 19. December. 

J. Pedersen. 

Anvend Sikkerhedsspraangstoffet 

AEROLIT t'!al Spræng- 
Iling. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Fn'ngtraud. 
Johs. Kure, Staalegade, Rønne. 

Tlf. 310. 

Harald Jørgensen 
Tlf. 13. 	 Gudhjem, 	 Tlf. 

Kolonial, Vis, ?skak, Cigarer, Kollienes. 
Udsalg fra Sim/ledet 
	

Altid friskt fra 11.1.44ib, 

Ser .eres .7ndke6 af 

Julegaver 
smil Westfis 21r- og 

9uldsmcdeforrt-lning, 
Tlf Ilias!e 116. 

0-- 

Stort Udvrilgt 
Gode Parert 

Rimelige Priser! 

Møllers Bogbinderi  
T11. 16G. 	Chr. Dideriltsen, Rønne 	Ilt. 1r)(1. 

Indbinding af Bager. 	Protnknlfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og øens største Forbrugere. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneala direkte Ruter fra Knhenhi.r, til New Ynrli nR 
Canada med regelmataaig Afgang flere Gang. »ar 
III Canada Ingen ralivlsering ag linten4 egn* Fall. 
modtager Pung 	l ~Ar Ax ox wigrerren. 
k' ed Aniumit til Canada tren Arbejd. anyldr• 

ejL1,.• ■• , 	o1 	uritt • . 	 unge 
• - 1 ••i:• 	 I R I. 	ten Paaaa K etae• 

' 	 -.1,••,ri, lt. ■ iler hes: 

Striffer, }[lurir, .r1ofilr. Mornitge, g'ets, ak>. Vrtrilett. etiullefei 
'Nuntr. O. Moritit,kfa, 9111iiirtr, fotograf 	Vinfer 13ontien, ibn.te 

Spillekort. 
Whist og Bridge med nye fikse Bil- 
leder og joccer Ira 2 Kr pr. Spil. 

L'hombre Kort 
Berne Spillekort til 50 øre Spillet 

Sex og tres Kort. 

9'. S. Larsen, Xilinge 

• • 
•a 

Manufakturhuset 
HASLE 

.4- 

Gudhjem ?ølles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 



IIRODREYE ANKER, HASLE • 
JERN1KT411111R1 & MANKINIPABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

i tiletneet! 
Olaspyill, Toppe, Stjerner, Engle-
haar, Fehaar, Guldstøv, Knaller-
ter, kulørt Papir, hvid og kulørt 
Karton in. ni. — Chokolade- og 

Sukkerfigurer. 

Grammofonplader a Kr. 2,50. 

371arekmann, 
Telefon 90. 

Firma: 

Kob Julegaver , 
C. L ars e nis Skotojsforretffing, 

ALLINGE 

Meget stort Udvalg i moderne 
4:7 . Fodtøj for Sæsonen. -e . 

Juloodslillingen 
er Mel! 

HOTIIG:Iu811,aN,S8 EN, 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri. 

Julegaver! \ff 

Praktiske og nyttige Ting forefindes i righoldigt Udvalgt 

De vil altid hos os finde en Julegave, der passer for Dem! 

Vi har mange fikse og nyttige Ting til rimelige Prised 

Se Vinduerne I 	 Se Vinduerne l 

Chr. e Is en, Allinge, fflf„, 100 
Leverandør til Varelotteriet. 

E.igizister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
A1110111 SuuueN Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sanne. 

ulebeiger, 
ulehefter, 

Almanakker. 
Bestillinger modtages. 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
TH. 55. 

,g1linge ff-eglværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
TIL 127. 

.Cad »em fotografere 
hus P. Anker Poulsen• 

13iflbCC og ,jetfa irentføihr 
up rdPirte+,. 	g.orftørteljer uMøre, 

ZeIrlou totne 66. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	TIL 79. 

rodernwlorathriken, Nyker. 

Ålli011J00800S Ceifigulsisberi, 
Gudhjem, 

Tagsten, Mursten, Rar, Cementvarer 

!Toppede .tiler 
pr. llaIvkg 75 Ore, 

Prima Spiseæbler pr. Halvkg 30 Ø. 
Nye store Blommer og Abrikoser. 

Alt i prima Kolonialvarer 
til yderlig nedsatte Priser. 

Rampesnerlingor 90 O. pr. 100 Stk. 

Axel Mogensen, 
Tein. 

Kofoed & Mortensen 
Ityggerorretuiog 

C3" 

w•C 4~1   
Ligkister og Ligtøj. 

Stort Lager. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. 

ck* 
▪ • 

ger i Star "eres !Fuleindfle6 i• • • 
• 
• 

	 Budhjem Xandelsfius! 
Ja, hvorfor ikke, særlig da De i Aar faar meget for deres Penge. — At opremse alt, hvad +i har ai 
godt og billigt er en Umulighed, og vi skal derfor kun gøre Dem opmærksom paa enkelte Julevarer. 

Nye store Blommer, Rosiner, 
Abrikoser, blandet Frugt, hele, 

tørrede Æbler og Ringæbler, 

Til Juletmet a nherales 
Figen, Dadler, Appelsiner, Æbler, 

Sukkerfigurer, Konfeckt, 
Chokolade- og Marcipanfigurer, 
Nødder, Valdnodder, Vindruer. 

Desuden en Mængde Juletræspynt 
og Julelys til meget smaa Priser.  

Legetoj, 
Vi har meget smukt og billigt 

Legetøj, passende som Julegaver 
til bande Piger og Drenge. 

Ved Kub af I kg Ris medfølger en smuk dekoreret Daase til Ris. 

Forretningen er amben Sondagene den 16. og 23. fra Kl. 4 Eftm. 

Gudhjem Handelshus. 
• • 

Julecigaren 
hedder i Aar „Kronborg". Den er 
udmærket og koster kna 15 Bre. 

Solvtoj. 
Se vnrt Lager af Selvtot. Det 

er utroligt, hvor smukke Ting man 
kan faa for smaa Penge. 

Julemelet. 
Det bedste Mel fair snap son 

bekendt hos os, og vi har lige 
facet en frisk Forsyning til Jule-
bagningen. 

Ny, fin Klipfisk og vore sæd-
vanlige gode Ris. 

julegrøden smager dog bedst, naar 
den er kogt med Ris fra 

Gudhjem Handelshu.  

• 
• 
• 
fa.  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
a 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Julen 
1928 

Sulvfernis. 
Skal Deres Gulve ferniseres til 
Julen, bedes De huske paa, at 

J. B. Larsens Gulvfernis 
altid er den bedste. 

Faas i Hel- og Halvkilos Dunke 
og i løs Vægt. 

Bedste Gulvlak, Møbellak 
opløst Schellak - sort Ovnlak 

Broncer. 
Gulv -- Sølv 	Kobber 	ew[1. 

5. 	Larsen. 

Sfasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tømmer og Lægter lev. efter Best. 

Danske frughnne 
af Beauvais bedste Kvaliteter 
føres paa Lager i folgencle 
Specialiteter i 	og j/ 

Portvin, Sherry, Madaira, Tokayer, 
Kirsebærvin og Gammelvin 
til betydelig nedsatte Priser, 

".Il Corfeit, 

Jit ulen 
anbefales gode, vellagrede Ciga-
rer, – Cigaretter i stort Udvalg. 
Tobak i mange gode Mærker. 

Gør et Besøg i Cigarforretnin-
gen ved Havnen. 

Jofian Madsen, 

Køb iste Klasses Flæsk, 
Kød og Paaleeg hos 

J. Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 
NB. Varerne bringes overall, 

gode Spise/ artoller 
sælges hos Avlsbruger Chr. Holm 
Aliinge. 

Bestillinger paa Juleøl modtages 
gerne hos Møller Mikkelsen, Tein, 
Olsker Brugsforening og Allinge 
Bryggeri. 

S, Salmon. 

Siene guletrceer 
er hjemkommet. 

Gartner Jensen. 
Allinge Frugt- & Blomsterforretning 

Tlf. 41. 

Juleblomster. 
Tulipaner, Hyazinter, blomstrende 
og grønne Planter. — Frugt- og 
Blomsterkurve samt Julekranse 

sædvanligt smukt Udvalg. 

.jule frugt. 
Spiseæbler 35-65 øre pr. 1/1  kg 
Madæbler 30-35 øre 	- 
Appelsiner, Hassel- og Valdnød-
der, Dadler i løs Vægt og Pakker, 

Figen, Vindruer, Bananer. 
Amager Hvidkaal og Rødkaal. 

Gartner Jensen 
Allinge Frugt- & Blomsterforretning 

Tlf. 41. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Graver, 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjoink. Varer 

til de rigtige Priser. 

Soveværelser 
2orde og Stole 

Tlf. fi 13 L PIHL Klemensker.  

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Stur:-.te Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle  35. 

VI tillader os herligst at 
anbefale vort store Lager af 
Julevarer: 

)ppeisiner 
Nødder 

Chokoladefigurer 
Marcipanl urer 

Blommer 
osirier 

f(brikcser 

III fll 
Julehming 

og alt 111 
1111011101. 

Vi har Masser at nyt-
tige Julegaver til smaa 
Friser. - Vi giver extra 
Rabat pr. Kontant. 

Se venligst idoler! 

Vi køber 

Gis og Moder 
og befaler absolut 

højeste Pris. 

Produktell 



Losning af „Nordbornholms" 
Pr&mieopgave. 

Forretningens Nava: 

Underskriverens Navn og Adr.: 

Juleudstilling i Gudhjem . 
fnieheffer. 

Braneboger 
Gavebogier 

juletrmspynt, Julelys 
Billeder, Rammer 

Stort Udvalg i Legetøj 
Mekanisk Legetoj 

Dukker, Grammofoner 
Symaskiner. 

Burne- og Selskabsspil 
Børneservise 

111. nl. 

C a Id- og Solpsmrkker 
Broscher, Ringe 

Armbaand, Halskæder 
Urkæder 

Lommehnive, Sakse 
Rustfri !-ammeknive 

Emaljevarer 
Blik-,Alumininmsvarer 
Ovnforstel, Kulkasser 
Nikkel. og Egetræs- 

Brødbakker 
Tobak, Cigarer-, Piber 

Tørrede Frugter. 
Nye tørrede Fersken. 

Blandede Frugter 	Abrikoser 
Æbler i Skiver 

til betydelig nedsatte Priser. 
Tørrede 

Blaabær, Hyldebær og Kirsebær. 
NB. Turrede Pærer 

int-ventes cm nogle Dage. 

ZI• t;. £firfru, 

• gere, men tag dem frem og 
• iaa dem indrammet til .ful.-- 
• 
• --- Jeg har Rammelister og 
: Rammer i stort Udvalg. 

Ovale Rammer til Forstørrelser 
: Indramning hurtigst og billigst 

Fotograf Maller, Allinge 
ved Havnen. 	Telef,m 

• 

Japarthaver 

L1d ikke Deres Billeder ligge 
Kommodeskuffen læn- 

Tlf. 36. 	Nexø 	Tlf. 36. 

juIegaer  smukt og 
stort Udvalg! 

Barometre, Ueseslas, 

-(.erre- os 
Damearrnbaandsure, 

1.1rarmb,3and oslIrkæder. 

Xinim.- os ffiaxim.- 
ermometre. 

Nipsure i mansefflodelier 

Skeer os Gatler 

rmbaand, }tinge, 

og 31ip5naa [aie. iynch,2tknapper,  

Frakkeskjo.lcl, Boswerke 

Cigar- og Cisaret- 

, 	 kasser i 

Skriuetej, Vaser, Skaale. 
i 2 os 3 Iaarns. 

enrael )-{ansen 
m. 	y(a.,,,,,, 
Xi~D~S~  

estil Deres Tilis3ger i Alliogc llogrylikeri 

z2"-* Som Lynild 
er det gaact ud over  Nordboriliolin, at man gor det mest fordelag-

tigste Juleindkøb i Hasle Installatorforretning, 
Koderne Radioapparater. 	— 	Højtalere fra 22 Kr. 
Akkumulatorer. Anodebatterier. Phillips og Teletunkenlamper. 

EleRtrisl(e A.rtiltler. 
Støvsugere (Nilfisk). Strygejern. Lommelygter. Cyklelygte;•. Stander-
lamper. Klaverlamper. SybordsIamper. Roglampnr og Lysekroner. 

NB. Paa Lysekroner gives l5 pCt. til jul. 

A. Regn€.irsen. 

biler prille hille Mide Bi N 'Eder Terpede russ, Ærter  
til Levering den 17., 18 og 19. December; men 
ring forud og opgiv, hvor mange der kommer. 

Nogle friiskskudte Harer købes gerne. 

N ordiaridel N H ab eiShilS. 

Nye Sendinger 
af de bedste Kvaliteter 

Bageri Flormel, amerik. Kage Flormel 
samt Rugsigtemel og groft Rugmel som, 
i Anledning af julehandelen, sælges til meget billige Priser. 

— Vi expederer og afvejer Melet i større og mindre Poser, 

alt eftersom Kunderne ønsker at forsyre sig.  
Sunde, tørre Kornvarer tages 

som Betaiing for alle Indkøb til julen, 

Nordlandets Handelshus 

lEgle Amager Hvidkaal, Rodkaal 
sælges til lave Priser. 

Nord tande!s Bandeishus. 

&flige friske åpisecebler 
til billige Priser. 

Alle de nye, tørrede Frugter er 
meget rimelige I Pris, hvorfor vi i Aar me-

get let har kunnet vælge de allerbedste Sendinger af fuid-
haaren Frugt og alligevel sælger disse til den lave Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Startte tager af farbine ftinchninger 
ng 41thejbmaj i,tnit prima aincrihurfk Dimon og fltter fra 3,25 -- 5,00. — 
13riing bias tElialifini:iAientir'ber og feri?. nubre 91rbriNshrtitlmber, Zraier, tutti- 
fix D g 	 Unberberirchign i Ufb og Wusiluib fil nuttiie ug tjjortt 
tBeftitfinaci paa Ptcebninger efter «nat. 	lfir Sit. Arbribe til billifte 	3ri5. 

filtib hrbfte Rtioiltet og lerrift itbtsald I Iritotage gra tabuara. 	 Optrenduiugsbrirmie 	part 

!tistrid 19 	" 
alscbc. 	auraen %Ringe. rormtieZz. 	29. 	Pt.lrh'eere'rt Hnsaiien. 

Leedervarer i stort-;Udvalg. 
Pengebøger. Scridelboger, moderne Dametasker, Lomme-Etui, 
Kam- og Barsle-Etui, Manicure-Etui. Spejle, Serber, Parfume, 
Kobber-, Messing- og Nikkelvarer, Bordservice i Soiv og Plet. 

Rustfri Bordknive. Stort Udvalg i Glas og Krystal. 
Porcelæn, Fajance, Spisestel, Kaffestel, Vandstel, Tallerkener. 
Kaffekopper fra 2,5 ore Parret, Blaakantede Spiselallerkener, 
Mægtigt Udvalg i Porcelawskopper til uhørt billige Priser. 

Japan-Lakvarer, jule- og Nylaarskort, 
julekort med bornholmske Prospekter 171, nr. 

P. RØNNE, Gudhjem. 
 

egner sig udmærket som Julegave. 
Tit. 41. Gartner Jensen Tlf. 1 . 

All. Frugt- 8t, Blomsterforretng. 

allerb. Kvalitet til billiigere Pris. 
Prima letkogende gule Ærter. 

Flækkeærter. 
Hele afskallede Vietorieærier. 

Brune Bønner. — Hvide Reimer. 
Grønne hollandske Kogeærter. 

£nrfeit, 9111inge. 

Yfallelyst" 
Fine Juletræer 

er hjemkomne, sælges haade fra 
Gartneriet og Butikken i 

917. ger. grofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Ærede Publikum T. 
Vær venlig, besøg, mine Forret-

ninger. 
0. H. Kløer 

Barber og Cigarhandler, Hasle, 

Poreelains-Spisestel og Kaffe-
stel fores i mange Mønstre, fra 
den kongelige Porcelainsfabrik fø-
res musselmalet og blaablonistret 
— andre Mønstre fremskaffes — 

Ønskes noget fremskaffet til 
Julen udbedes Bestilling snarest. 

Vaser og Skaale i nye smukke 
Faconer. 

Alle Slags Glasvarer i meget 
stort Udvalg til billige Priser. 

Keramik fra Michael Andersen, 
kønne, er smagfuld Kunst og 

til overkommelige Priser. 

Tlf. 39. Allinge. Tlf. 39. 

Almanakker, 
Julehefter, ,ohog„ 

og Julekort anbefales fra 

Papirhandelen ved Skolen, All. 

!Hugo 81(ireri 

"' alen kar allerede tændt sine Kærter, tusinde j 
Lys straaler hver Aften Ira de handlendes 
Butiksvinduer, som er pyntede med Gran og 

Julegaver. Vi har ikke tidligere set saa righoldige og 
nydelige Udstillinger som i Aar, og der ligger el val-
digt Arbejde gemt i hvert Arrangement, et Arbejde, 
der desværre ikke altid svarer Regning. 

Disse Udstillinger kan ikke beskrives, di' maa ses, 
og der vil sikkert i >lever; gaa en tæt Stram af 
Nordbornholms Læsere gennem Byens Gader. 

Vi beder vore Læsere bruge deres øjne godt, for 
efter Hjemkomsten at kamre besvare Nordbornholms 
3die Preemieopgave: 

_Hvilken af de Forretninger, der averterer 
i _Nordbornholm, har I Aar den smukkeste 
eller karakteristiske Vinduesudstilling?' 

Kuponerne bedes i Løbet af il Dage indleverede 
paa Bladets Kontor, Her vil de i Vidners Overvæ-
relse blive sorterede, og den Forretning, hvis Firma 
staar paa de fleste Kuponer, bærer Prisen. 

For at animere saa mange som muligt af vore 
Læsere til at indsende deres Kupon, har vi udsat en 

Yræzrzie paa 70 J1'roner, 

som ved Locitra,kning tilfalder en af Kupon-Indsen-
derne. Deltager vore Læsere I Gudhjem og Hasle i 
Præmiekonkurrencen, vil der blive to Tillægspræmier, 
hver paa .5 Kroner. 

Vindernes og de udvalgte Forretningers Navne 
vil blive offentliggjort i „Nordbornholm's Julenummer 
sammen med de (ivrige Prrendevindere og modtage el 
Gavekort fra os paa omtalte Beløb, for hvilket de i 
nævnte Forretning kan kube Varer efter eget Valg. 

Yrtemiekonfiurrence. 
Arr 

 

¶ord6ornliolms 

III  ..er 

Fjer-Rensning 
Det meddeles herved, at vi har aabnet et 
mederne Fjerrenseri, hvor vi damprenser 

alle Slags Fjer og Dun. 
I ældre Dyner og Puder findes altid mange 
udslidte Fjer og meget Støv, dette fjernes, 
og Fjerene bliver atter fyldige og lette. 
Raatjer renses og dampes, hvorved de faar 
deres fulde Varmeevne og befries for 

Skæl og Støv. 
Priserne for Rensning er smaa, f. Eks. en 
alm. Dyne 3,75, Hovedpude 1,25, Raafjer 

1,00 pr. kg. 
Dyner og Fjer der onskes rensede kan 
indleveres hos: Hr. Andr. Thomsen, Hasle 
og Hr. Joh. Sørensen (Torvet), Sandvig. 

Rensning -.udfores foreløbig hver Onsdag. 

I. S. Kjærgaard, 



102S den 14. December 
Annnn:er nt  klitt -inl Il» ;prr 19,111r% 

senest 1 (tage for Stadet u.idaar. N,  ,;(1B 	Forretningsann. S - 
Alm. 	10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 Ø. I 	

I6 Ø. 	Fredag 

I tzehIntl 	otioneetItlende 
for tIlloce-•Iend.lz. 

Gudhjem. itt.terIne..„ II i.le 

01, t•T, 

r 
-iLethetee-' 

4.r5 	"4.1111~ ■ 4,6  

.11.n• ■ or.ltatetettle lUdallre-r t 
Otte Goreltyka. 	Ti/hiet/te 74. 
Trykt I .intara Ilittgtrykkerl 
°plet rn. ISnI) 41,•erophert•r 

ti 

Yra 2Ige til 2Ige. 

De af vore Læsere, der endnu 
ikke har udfyldt vore INDBE. 
TALINGSKORT, bedes indsende 
(lem i Løbet af Ugen. D« skal 
ikke indsendes mere end det paa. 
trykte Beløb, da Abonnementet 
for det nye Aar „først bliver op. 
kravet i Slutningen af Kvartalet. 
Husk endelig tydeligt Navn og 
Adresse. Postbudet vil være Dem 
bekkelpelig med Udfyldningen og 
og kvittere _for Beløbet. 

Vi henleder Opmærksomheden 
pan vor ,?. PRÆMIEOPGAVE, 
der findes pan 4de Side, og &la-
ber paa stor Deltagelse i Kon-
kurrencen. Besvarelserne paa de 
forskellige Prisopgaver man ind-
sendes indenfor den fastsatte 
Tidsfrist med tydeligt Navn og 
Adresse. 

Politistationen i Alhrlge er nu 
taget i Brug, og er nuben hver 
Søgnedag fra Kl. 0--12 i Frk. 
Petra Møllers Ejendom. Strand-
vejen, Lokalet er indrettet med 
alle mulige Bekvemmeligheder. 
og Telefon Nr. 42 kan benyttes 
Døgnet rundt, da der er Stik-
kontakt til Politibetjent Larsens 
Soveværelse. 

Kr. fra Østersøbadet. Hvis Vej-
ret tillader del, genoptages Plant-
ningen paa Søndag, bL a. af 
indkoble Alle/neer -- væsentlig 
Axelbærtneer. 

Af Bidrag er yderligere ind-
kommet: Hotelejer Alexandersen 
10 Kr., T. f. 6 Kr. Del er Hen-
sigten at kube Grantræ for disse 
Beløb, 

Amtsraadet vedtog forleden at 
Rute- og Fragtbilerne paa Born-
holm skulde have Lov til al fort. 
sætte Driften som hidtil uden 
væsentlige Ændringer, du Kon-
kurrencen med Banerne nærmest 
skyldes Privatbilerne. 

Planen om Allinge Sygehus 
Udvidelse blev forelobig henlagt 
til bedre Tider. 

111ch „Sbeft.icituqe. 

Sberrig  fejrebta Staffenabag  meb 
initelabnafignenbe taptun  og  Slaffant3-- 
mier. (fit fært 'n(nf(rift ober en af 
tre gamle etaawilli[er cr INcar  Pe- 
utrtiit4 bedeæble Tin t; 

Staffen, Stnftnit flaflebrang  
uattnnr fint: fidflar fem 
?lt Stefferibag  fnlbrr i urlen, bar 

'duet ?h:kb:ting  til en ganjfe ejenbom-
rørlige Sannbannelje, ibrt ben oprin-
bdine 8antinenbang er g lemt on  Der 
har bamlet fin  en etl  folfeli n  Steffens, 
legabe. ;!følge benne Ral Steffen bane 
baret slibilibitant bor Rang  berabec,', 
bum ban fornagler, bn ban fer 
ftjtrilen. 

nnu mig  bnnbe sSlobd on  ohilb °n  Zof nitv prag lin  Lab. Iffien et tPnrit, fobi i 
bil fri 	fra bor Web. 

terobe fonter ham: 
'Det er fon fruibt, o Sterien, 
hin Tale er fan toav, 
fat at Stammen note tial, 
her jadl blev rettet an. 
7.)n ffer her et Tran 	Stopmiet 

red.« fif 13,3 arder 
efl." (Striflu er jobt). Dg  i fin 'Jer- 
ton:elle 	laber ,ierobe S fine 2tobler 
hene saltl ,:taften: 

Zone De bo Steffen 
og  Røg  bom tunge Stag;  
IH er bet Stefjen 41f ten 
pan Ubrifti egen Mo n. 
De citerebe Ber.8 er fra en en nelff 

2ulebije, overtot af rtni {"yrii-s.Utofler. 
Dg jaa i en btriift 2ecillieuife er benne 
' 2.:teffetintnte ouerleveret, blot er stef. 
[en tier, font i 2ecucrtina tint, 
tnueg t. Mette flæbe hanve humpel: :mb, 
at ban er 41 eherie Stot.watron. 

- l)In taar&ifien er biet ben hellin e 
Sultiefler, her uar '.finne i ‘i4egn nbeljen 
af bet fjerbe Vlarbunbrebe efter 'trifli 

ubf 	t" nit nbforte et flovt 4Irbejbe i 
ben iint3 officielt anertenbte Stilte, Dr-
am:ilt:ti:uh 

(2n af 2uletibend infere3fnntefte 
g enba ge er 	efligtretottgerbng ben 6. 

30111111r. Me balline tre Hort neK', eban-
gelifte .sjjjenitiiel er line fan uelteubt 
font be folteline Stifte :mb ,tefligtre-
longer. llltittbre lenet er folgenbe fol, 
Mine 2enenbe. 

'!egenben loger fin ornbfeutning  i 
s.Bilenint5 Drb til .ebnin gerue: „Mer 
opganr en stjerne afJacob.- rn 
benne Sunabotn;, Mane bleu be inbille 
3.o rfter enige om at f uejbe efter •.!lile-
allt.S Stjerne, ug  i 2itlenatten 
bip bebe,3 Zar+ilet, tn Stjerne jan (tav 
fon: Solen oprnitbt ueb !UtiblialMib;  
i Stjerner: ojnebet? et Q3nm143 Stiffelje, 
og  uuer lBarnet4 `groarv bar bar et 

horle,› en atrinine, 
bur forhud:1e t̀ veljeeen; &H el. 

te belline tre Runner bleu udfan 
min anDen UJinnbe unnslebe. 	Slutr o  

nf 	bnube i fin ISianrb 
en Strubel. 3nIciint lagby ben to %tg, 
fult: beg orall tibingebe; i bet ene bar 
Der en 2uue, i bet nunet tt Pam. — 
Stan ;  4daitalnr rageabe buer 49unbolia, 
i boiltet 2ntib saba ligger.) bede 
2nub fobte en Sluinbe ;linetrut en treng, 
hit U rtiN efter ;Sobfclen talte og  fur. 
ftptate aefu axibiel ;  til Teg n 
fa gbe ban, nt ban !nu uilbe Irbe i33 
Toge, ligejum arfljcrrn fan ifullit leve 

i 33 Plur. — Rang Røper i Thatiza 
tittit i fin tant et trINamatr1t. :ta-
ften endeæt Tro', om boiltet bet var 
tonnet, at bet REdbe !rm til gte‘fult 
font. ;lillenat grantbei hit og  bar 
flomfter. 

'tette er hm et ratalt af be mangt 
Sagn, bur bar Dannet fin  om Z!tilem 
tre Rouger. ten foltelige Dig tning  
bar iminbet et twpiat ti lomfferflor DM 

ben Rønne Pegeabe. 
Zt ben norbille Ralenber er Pillejule-

aften biet til helt beflige 
Tenue yirlq  ii beb totIat Partiallitosi 
og  bar `Niflop i 	pan 3.10». 

bon inbiag be fin  flor ;f-ortienthe tiet) 
ben ic,lanbffe Røget!, Cra nnilation, og  
baiw beflig beb bleu anet-tabt af Yll-
tinget. — 4%erureni bele 'Illibbelalberrit 
var ban ',14lanbc+ 9fnlionalbelnen. 

ffnbuu titan niranet  rit flerlig  nue-
bill beInra, natlig  Stimb Vatinrb, bui4 
Delgeaban  [alper ben 7. anininr, bue 
i ben fatolfte Ralenber er idel Wine. 
tyrrn 2treinna:, Rerub Vanarb4 Eiu 
og  Mob tilbarre Zaumartbiftorien, og  
niep barrå ,Jtchnebor;  mb« ;liden. — 
.Stitub fu rer ;tiden do", juni bet fol. 
feliae 1Runblielb finer. 

$olibifto r. 

Klipfisk. 
Allerfineste Juleklipfisk. 

Prima Karoline Ris. 
Prima Japan Ris faas hos 
`B. Citrin, %Hinge. 

....•■•■■•••■■ 

Køb 
Borums Julegaver, 

f. EKs. Undertøj, 
Stromper,Pullover 
Luffer og Pyjamas. 

Silketørklæder 	fra 1,00 
Underkjoler, dob.-væv. 1,25 
Benklæder 	1,00 

Andreas Thomsen 
Hasle 

Til Julebagning 
anbetalts 

Bedste amerikansk Flormel. 
Dansk Flormel 

i 5 Kilos Poser og los Vægt. 
Rugsigtemel. 

Hel og stødt Kardemomme. 
Extraprima sode Mandler. 

Vanille-, Mandel-, 
Citron-, og Romessens. 

Fineste Sunde og Pomeransskal. 
Kokosmol. Sun Maid Rosiner. 
Rosenvand. Renset Potaske. 
J. B. Larsen. 

Kob Deres Julecigar 
i SANDVICi BOGHANDEL. 

Johan Sørensen. 

Huset, 
tillinrende Styrmand Holm, Bro-
gade, Allinge er til Salg  r+entuelt 
til Leje straks. 

Henv. Tlf. Mine 79. 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og  Uddeling  a1„Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning  og  Trykning. 

De averterende hedes derfor 
erindre, nt Bladets vensentlige 
Indt.-ug t er Annoncerne, hvor-
for vi mas reg ne med kontant Betaling. 

Ikke Mie tænker over, at et 
mindre Bel©b hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, og  vi har desværre adskilli g e 
Smanbeløb udestaaende fra de forløbne Kvartaler 

„Nordbornholm" er ikke no-g et Kepitalistblad, og  har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med; bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen: 
men de dette næppe er i de averterendes Interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
læn ge med at indfri vore Ind-betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikke 

• 
• 111411&1149•1111•••• 

• 

2iografen. 
Søndag  Kl. S. 

Damernes Ven 
Akter  

• 
liefe•••••••••• 

Indpluillgsppir 
Poser og Okomenuruller 

leveres til 
Fabriksprie. 

Firma paatrykkes billigst, 
Hurtigste Levering 

fra 
Allinge Bogtrykkeri. 

Telefon 74. 	Telefon 74. 

Forlang  Tilbud. 

Xe6 æres 2lre 
hos 

M.:Micheinen, Gudhjem. 
1:ep:ir:Møller udføre:. 

Forretningshonvoluller 
set: er nied Firma for kun 10 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge haglrykker!. 

Elegante Visitkort 
504Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtr7KKeri 

— 0— 
'Bor Stnleitherb 5",:irfnetihnge, her el-

1[1 ,7 bar firhelt flann og flom .etgene 
temmelig jerunt over bele !limet, bar 
~trinet ;bilen gjort rt 'muh Cpbtib 
nf repriufetfinliue `),tutte. Dette naller 
unr proteftnntifte 'talenier i bøjere 

%11-nb rub ben tntolge 'Itcelte af )el-
genbage, 

91?en Statolitettie Mer Zbilenflen til 
tittlfriterite ZbarlitIn og ;I:(Siniliattn, 

bar Dagen i tiar gnIenber fnael 9ho-
ur! Mani. ,-Ictifigtett er lødigt bett 
nt lalle 9.17ennejtel, alle 9.nettnefter3 
Nber i 8Rabftrtning ti! bett gubboin-
iltelige RtiftuL bur fejre ben mufle 
Dna. 

— 	bet nue `Mari 91ea1lnbelje bar 

bor Slalenber 'Illittbebage for be ftore 

b-fitteller fra Zibertir 'Morgen, Viber, 
(`;not urt 1.17ettifatem, bui8 Tage fnlbrr 

Plantningen paa Sandvigslet- ben 2 , :3 og 4. ;"'s'ntutnr. Ton og Dn. 

_ten skred atter i Søndags el 	oib bar bete?, 9/autiebnge beitholbduie,' 

Stykke fremad, og der plantedes hen 29. og 30, 'December, bur i ben 

godt 1000 Træer, indkøbt for 20 fatalfTe fialellbcv er Diet Zbailla af IS  ilerbur 	og Z■elgenittben Inelattia. 
'Zia.rb al mætte er tinfad Jobanile3  

&rnigeliften4 sRatimbng b. 27. Dicern-
ber faml „'Bornebagen" b. 28., biet 
`Iltinbct om be menige nfInlbige Ofre 
fra 8ar11entorbet i Weflebent. 

Dril 28.`December, Dagen efter 
1{rifli Dna er Diet ben friflue Slirte±'S 
forfte 'J./indtil-, ben hellige stefanu3. 
— „8teffene.bagen" bar fMl-let alt ftor 
)̀tulle i fattelig sleb og stit  ber- 

Ainfinanden har i Gaar 	Mentale. 9inuttlig note) for !inifjoiben 
budt Borgerforeningen Bestyrelse tejrebeG ben nteb uilbe 3.ojer. teffen4- 
/il et Møde paa Raadhuset i Al- nat bleu [nitrittet tit nfletnumbe 
tinge sammen med Udvalget af Irrier og bob CSpt,n nullet i 'Retning  
4de Marts og Kasse- og Regn- (4 gto taatUften for en lille 9.1tennefle-
skabsudvalget i Allinge angaa- nlber fluen. Og  ,‘;.teffenlitur g en n jalbt 
ende Legalsagen. 	 bet um at famle tibli n t ap. Men, bet 

Der Jordan ved Redaktionens tom feneft up af fj.jcreite tit 'Xiltiatmet 
Slutning endnu intet Resultat. 	„Staffen", fem ban innatte bare bele 

&ret. 

Allinge Boghandel 
Tlf. 56. 	 ved havnen. 

Aaben begge Søndage før Jul. 

Tlf. 55. 

111111ige Julegaver! købe rjeus l: i enorhrt4; 

Alle Herrer bør 

C. Westh's Herreekvipering 
Største 	i Hatte, Huer, Manchetskjorter, Slips, Sokker, Seler, Handsker. Stort Udvalg  i Habitter, Ulsters, Stortrojer. 

Tlf 28. 	Chr. Westh. Allinge 	Tlf. 28 



• • 
• 
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Slipset der ikke krøller 
fin Julegave for Herrer. 

Manchetskjorter, Hatte og liner 
(fra T.77). — Fikse Pullovers og 
varme Uldveste. Carnaseher og 
Sokker, Uld- og Silketørklæder. 
Handsker. Paraplyer, Undertni 
kort sagt ah Udstyr for Herrer 
stort og nyt Udvalg. 

Vi beregner den mindst mulige 
Avance. 

Bemærk : Alle nye Habitter me1- 
ges med 10 pCt. Rabat inden Jul  

Manufakturhuset 
RASLE 

Den rigtige Julekatte 
er deri friskmalede 
Luis kun i 

vb.  
• 
• 
• 

Køb 
solide, nyttige Julegaver, 
f Eks. Veste, Pullovers, Un- 

dertbj, Uldtæpper og Plaids, 
Danseveste 	fra 5.95 
graa Tæpper 	 3,90 
Underkjoler, dobb.-væv 2,15 
Benklæder, 	— 	1,40 
Plaids 	 fra 5,25 

Andreas Thomsen. 

Tag  Telefonen og  forlang  

Rønne 310 
og  bestil spækket Hare 
eller en 	do. 	Dyreryg  

nu til Julen eller Nytaar. 
Forsendes franco pr. Bane ell. Bil. 

Johs. Kure, 
Staalegade. Rønne. 

	«Last ***** • ae, 6,3,4 

En Pige, 
18. 20 Air, kan grundet paa Syg-
dom fait Plads straks. 

Tlf. Rutsker 62. 	Kangaard. 

Eli hisfri erejalum 
I Allinge, ca. 5 Tdl. Land, er til 
Salg straks 
Henv. til Chr. Westh, Tlf. All. 28. 

Køb nyttige Julegaver! 
Miet Manufaktur- og  Kolonialforretning  bringes i velvillig  Erindring. 

Manchetskjorter, Slips, Pullovers, Silkejumpers, Undertøj, 
Arbejdstøj, Sokker, Strømper, Bomuldstajer m. m. 

Nye torrodo Frugter, Dadler, Figen, Appelsiner og  Juleknas.  
Prøv min fine Kratfe. 

H. Kvist, Gudhjem. 

Giv Julegaver 
fra 

jilagåsin au pora! 

Td. 45. 

vi har et righoldigt Udvalg  i fikse Julenyheder, - noget 
for enhver Smag  og  passende for enhver Portemonnæ 

Stort Udvalg  i Gulv-, Bord- og Divantæpper, hvide øg 
kulørte Kaffeduge, Duge og Servietter i meget stort Udvalg, 
Sykurve 3,65, smukke, japanske Lakæsker i Sv- og  Handske-
æsker og  andre fikse orientalske Srnaating. 

Købte Varer lægges efter Ønske i smukke Æsker. 

Forretningen er aaben SØNDAGENE d. 16. og  d. 23. ds. fra 
Kl. 	- I den mellemliggende Uge aabent til Kl. 9. 

Victor Plancl[., Allinge. 

.771 Damer: 
Fikse 'noderne Paraplyer 3,85 
Smukke Silkejumpers f 13,50 
Stribede Tricotine-Under-

kjoler fra 7,75 
tilsvarende Benklæder 7,25 

Svære Tricotcharmeuse-
Underkjoler fra 11,00 

tilsvarende Benklæder 8,85 
Glatte Tricotine-Underkj. 3,50 

do 	do. Benklæder 3,85 
Kul. Paseo-Undertrøjer og  

Benklæder pr. Sæt 2,35 
Kul. Underkjoler med 

lodden Vrang  2,85 
Do. Benklæder 	1,65 
Smukke Silke- 

13alstorklæder fra 1,75 
Elegante Kimono 	fra 5,85 

Mægtigt Udvalg  i uldne Veste 
og  Jumpers til alle Priser. 

Fikse, uldne Luffer 	fra 1.00 
Forede Skindhandsker 	6,00 
Svære Dogskinds do, 	4,35 
Moderne Glace med Krave 5,50 
Pyjamas, kul., stribede 

Trieoline 10,85 
do, kul., mons[. Flonel 10,50 

Hvide og  kul. ensfarvede 
Flonels-Natkjoler fra 3,75 

Kul. stribede do. 	6,65 
Mod. Skindkraver i stort UtIv. 

Største Udvalg  i smukke 
Lommetørklæder i fikse Æsker. kubes til Julen -- og  betales som 

sædvanlig  med højeste Pris. 

Gudhjem Handelshus. 
11f "33 

„Xaltelyst" 
Til Julen anbefales 

Potteplanter, Sammenplantninger, 
Byazinter Tulipaner, Kranse ni. m. 

977. ('r. :Kofod, 
Tif. Sandvig  6 og  47, 

?fridag den 18. du. aahner un-

dertegnede sit Kødudsalg 
CyklehandIer Krog 

Hansens Butilt og  anhe-

; taler mig  med Kød og  Flæsk til 

billigste Priser. 
C. A. Colbsrg. 

11~1111•1010111. 
Kranse og Dekorationer 
Julekranse i forskellige Nuancer 
samt Grøntsager faas 	f 

Forretningen „Blomsterpragt" 
overfor Hotel Allinge 

D llusiiimisFornmq 
afholder Juletræufest i liendtsens 
Sal, LØRDAG d. 29. ds. Kl. A. 

Bestyrelse.. 

Tein Brugsforening 
Juleaften samt Dagene mellem 

Jul og  Nytaar lukkes Forretningen 
Kl. 3. TORSDAG d. 3 Januar er 
Forretningen lukket paa Grund af 

I Opvejning. 	• 
Skyld til Uddeleren 

bedes betalt eller ordnet inden 
Opvejningen. 

Bestyrelsen. 

Andespil 
Olsker Busflidsforening afholder 

Andespil i Forsamlingshuset Lør-
dag den 15. ds. Kl. 8. 

Der bortspilles 8 Ænder og  2 
Gæs samt en Hane gratis 1 første 
Omgang. 

13estyreisen. 

Sunde badekar 
ønskes til Købs paa 

Brødløse i Rutsker. 

Stærke, fine 

Fløjræs Spisestuestole 
og  mørke nøddetræs do., tidligere 
Pris 14. Kr., sælges nu for 9 Kr. 
pr. Stk. Kontant eller Afdrag, 

Honsesæd kan tages i Bytte. 
Bygmester J. P. Christensen, Hasle 

Sandvig Boghandel 
findes et stort Udvalg  af Bøger og 
Julehefter samt Gaver af enhver 
Art for Voksne og Børn. 

Se vor Udstilling, og  De for-
bavses over de billige Priser. 

Johan Sørensen. 

Kaffepriserne 
er nedsatte. 

Prøv min Frokost og Javo Kaffe 
og  De vil blive tilfreds, 

B. Larsen, Allinge. 

Gør  Deres 111dkøb hcE. de Handlende, der averterer I "NORDBORNHOLM“! 
• • • • • 

købes til højeste Dagspris 17., 18. 	 finder De lettest hos os-. 	Seneste Udvalg  i Legetøj. 
Julekort og  Juletnespynt. 

Slagtede Gæs hg Ænder Gode og  billige Julegaver til Børn og Voksne 

oy 15t. ds. 	 Lædervarer. 	Æskepost, 
2 Enspændervogne og  2 Slæder 

slam til Salg  eller Bytte med en Papirhandeien 
Slagtegris. 

Fiskehandler Carl Olsen, 
Klemensker 13y. 

Bindeslips som Julegave. 
Fineste Udvalg i Sokker. 

Hatte og Huer, Pullovers og 
Vesle, 

Sokker med Silke fra 1,93 
Pullovers 	 is,00 
B.O.W. Bindeslips 	1,75 

Eneforhandling fra 

elndreas Thomsen 

Olsker lldmarkskasse 
holder Mode LØRDAG ti. 22. ds K1 2 
i Olsker Forsamlingshus. Husmænd, der 
er tilflyttede eller har forandret deres 
Bopæl maa meddele saadant hos en at 
Formændene inden nævnte Møde samt 
forevise Skøde- eller Lejekontrakt. De 
Andele, som ikke bliver Mildnede paa 
Mødet, kan siden Inas hos Forretnings-
føreren til 1. Januar. 

Daabsdragter 
udlejes fremdeles paa 

Lillebo, Bolleris. 

971arcipan- 
og  Chocoladefigurer i sidste Ny-

heder til meget smaa Priser. 
Stort Udvalg  i Julegodter. 

„P 1=1. I 1‘./1 A." 

Køb 
karkomne Julegaver, 

f. Eks. Gulvtæpper, Forliggere 
Bordtæpper, Duge og  

Skindkraver. 

Enlit, Boucle-Tæpper 10,85 
Forliggere 	I ,25— 2,00 
Skindkraver for ældre 14,00 
Bomuldsduge 220, 2,65 osv. 
kulørte moderne Duge 1,95 

Andreas Thomsen. 

Til et bornholmsk Juleselskab 
borer 

bornholmsk Sodavand 
fra 

Mineralvartdsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Appelsiner 
Nye fine Appelsiner som sælges 

billigt. 
Kakusnodder, Paranødder, 
Vaittnadder, Hasselnødder, 

Krakmandler, Konfekt Rosiner, 
Konfekt og Chokolade, 

Marzipanliourer fra 5 Ore til 2 Kr. 
Sukkerfigurer, Chokoladefigurer, 

Fyldt og ren Chokolade 
i fikse Æsker. 

Extra store søde Vindruer. 
Billige Priser. 

J. B. Larsen. 

Werrer: 
Kul. Bindeslips fra 0,75-5,50 
Fiks Nyhed: Kul. Binde- 
slips og  Lommetørklæde 

af samme Stof, i Æske 3,85 
Sokker i fikse Karton i meget 

stort Udvalg. 
Seler, Ærmeholdere og Sokke-

holdere i hele Sæt eller hver 
for sig i smukke Æsker til 
mange Priser. 

Stort Udvalg  i uldne Veste og 
Pullovers. Veste er paa La-
ger i extra store Størrelser. 

Flonels-Pyjamas 	fra 7,00 
Tricoline do. 	fra 14.50 
Manchetskjorter i flot Udvalg. 
Hvide Pique do. 	6,85 
Hvine og kul. Lommetørklæder 

i smukke Dessins. 

Til Piger og Drenge: 
Fikse Stromper i Uld og  Silke. 
Kul. Tricotine-Underkjoler og 

Benklæder ni.13onsultisvrang  
- meget stærke. 

Borne-Paraplyer, sorte 
og  kul. 4,25 

Smukke Luffer, alle Storr, 75 
Stort Udvalg  i uldne Pigejum- 

pers og  Veste, alle Storr. 
Hvide og  kul. Camaschebenkl. 
Matros og Jægerhabitter i me- 

get stort Udvalg, 
Sorte og  brune Skindhuer 5,00 
do. Voxilegslmer 	2,00 

Drengelommetorklæder i fikse 
Æsker in. in. 

nodvendige Julegaver, 
f. Eks. Forklæder. Stlemper, 
Lommeterklæder, Kitler. Han-

sker og Tørklæder. 

hvide Htisholtin.-Forki 1,65 
kulørte 	do. 	1,85 
:st romper - 	fra 1,00 
TinesteUdv, i Skindhansker 

Andreas Thomsen 

1311111110 	lEofir 

ved Skolen, 	Allinge. 

a, S 2Desffi's 
Skotøjsforretning, 

GUDHJEM 
»bel. nyttige og solide Julegaver 

Stort Udvalg  af smukke 

Blomsterkurve og Frugtkurve. 
Nelliker, Roser, Sydfrugter ni. ni. 
haves til Julen i 

Aålinge 

ll 10 111 fl riOrrelllifiti 
Ji ejet "'ed -731onisled  Tlf. All. 88. 	Lauritz Koloed. 8~1~~8C  


