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Bornholms Laane- & Diskontobank. 
Rentele paa Mdlatinsbenis er 4 	gel. p. a 

' ,Nord-Bornholms Ugeblad" 
uy.mys i et Arrial 	griffrisf 17151 Errpwrj•  
n),..fefruvfiks pestær rtIslrgSrarli  .1//iner-
$ffird,i‘g (Lila, Rraraff, lØ rip »mon fez 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar døn ahrsrr(Jorbrrirkr i Nord, Myrra 
klirre Sarrf i rlIrvert Film 	,-orer Sig dm 
for 6noNi 111 

,Nard-Barnfrobas Ugeblad" 
gryr! r prent Rutemel ure'er nf rxhrrr Art 
nonvuer 	SeksrPrrningwrorrfrrrIrrr, 
Eger. efler Afb..snifrgrr, rinklicurrr 

„Nord-Bornholms Ugeblad", 
rulpmr a,rr 1-1,11Ag, Rex brsrdl., gad 41L,  
Polkontoen saml' prix Brodres Key1.1, reg  
Budfer Sd Ore KrerSdri. 

December. 
Der er no gel eget over December, noget jeg  ved Ikke hvad, sum  ingen 

at Aarels andre Madlieder har. De-eensber er S.1,1 føø/d.lelf drøne/rut Hyg-ge, hemmelighedsfuld Trav  Med og  glade Føls:ental ngie4 • Den er'San rig  par Goder, som man kali se hen til, og  sile disse Goder, er visetiger[ skudl $211 lang! ba g ed feleaneden, 
al  num ligeslem 5u/Iles i 	lige 
lit  det sidste. Hele tre Ting  bar vi al glæde ns I Der er forel Arrets .  korteste Dag, •  
Solhvervsdagen  den 21., hvor Snleri Maar i Stenbukkens St jernebillede 
ogsiger slip, irerid og ikke ræli gere, dg  som derefter [angstens elZU111Cr Sig  os igen, medbringende længere 
Duge,  mere l.ys og  sin sig  slås en Dag  med To og  Dagredde eg  Inre Luftninger, der bringer Hilsen fra Forenet der endnu lang' borte dog  er paa Vej  til os. 

Sita er der Juleri, den glade,  hyg. gelige Fest, der ligesom sender  var-
me Shaker Panel forud  fur  sit Kone-isse. Egeollig  begynder Julen alle•  rede saa smart i disse Da ge. Vi tænker alle paa den og  begynder at lægge f?fa mer og  at lage Beslein-enelsese  og  om nogle tao Dage sprin- 
ger 	ifirsle Juletegn ud. Købene- dee nymfer op med Krakmandler  
eg Rosiner, 	brasilianske Nødder, Jutelys og  opslaeede Kasser sned [kule Figen. Visserne ta ger Opstil= 

"ring  de rødt belyste  Centime der lyser al Val og  Glinsruer;  Grisene,  likiukeriiS og  Gul erørld er [1e al Mars.i• eau ligger i Rækker hos Kosellloren, alle Bunker similiet og  lokker, og  leden vi ved el' del, Sen vi 	Dag  
paa  Torvet kysende - Mænd, der snar og  stamper for at holde Var. men [512.1 de Miste Juletræer, stile  de linr !il Salg, 

Ja vi kender jo det  tegie  fra  tidl].  gere A3r, men vi har ikke Mel [Mild- ne imod 8l 	det elisamineri igen, 1:vær:imod vf hilser  alle Mens susen -kendte Tegn  med Gerreendelseris Glæde. 
Men  led  os ikke glemme dell tredie Ting, vi har al glæde os det er Vinteren, den rigtige  Vinter ered Sne eng Sol oe  stille Frost, Rlang 	Skogrer og glade ineau  tro de simrede Kælker. Hvid Jul er jo eneske vist ~mandels blevel eis Myte, som vi Unge kun kender fra Julelieher og Julekori, olen Mn.  ligheden. los al las eis hvid .Jul  Aar er der jo dog, vi her 	ane I-ov al boabc pa3 den og  . .glree e  os til deri. • Turde, 

DanflArbejde. • ene- 1 Tilslutning 	den Række Fore. drag, Foreningen .Dansk Arbejde' her arlsoldl herovre, og hvorlii der desværre veer rend t 	lag Tår, rere, særlig  Damer 	sum Fore- drag,elsnIderem sa gde: .ilel 	fen• Inerl1C, der sener Mændenes Ind- 
kerneler 	eirkulatine, da de fore•  slam ledkøbene hl Husholdningen, Sner det se dens, vi skal have fat tu 

— inviter Si, del karl  billereesere Stueels Læsere al hore lidt nieFor-eeingerie Prneeri,m, 
Hvad vil Foreningen 

_Dansk Arbejde- ? 

Den 	skabe en Folkerse ■11in g  over hele rorl Lairdl c.1,211. 	S.1111Ie alle Danmark om del milde. Ina-og  serviregeleie Kr.1, : mark fr.r rar ,,enarks Borgeres. Dens kane 	e tereb  dansk Arbejele•. og  delle Felhaåli vil deri heee Surdage[  alelietes: -Køb dansk Arbejde, neer det i Pris 
og Kvalilet slam- Mael med, lived der iilbydes fra Udlandet. Foretræk altid danske Varer, danske Proshik-ler, dansk Foretagsomhed, neer del' dudealandske ikke byder nogen For, del. Neer der Illtsyclee en udenlandsk Vare, lænk da pert 	ølur ikke 
kan  Mas dansk f 	senerne Mie og  mindsl ligesaa, gods. 
Hvorfor skat vi krille 

duntik Arbejde? 
For al skabe større Marked ler dansk Virke og  dansk Foreiagsarn-ked, og  derigeneem fremme Vel-nal/dee i vod  •Folk og  betrygge vort Lands Selvstændi ghed og  Udviklings muligheder. .Deri Forbruger, der kuber udeulandske Varer og  Pro, 

dokler  istedelfor danske, lurringer  ikke hint Landets Netionaliormue ved at sendeePengene ud af Laud" 
Hees penlsegger sig  selv forøgede Skallebyrder sled al bebyrde del 01- fenilige, Slår og  Kommune, merl stadig  storm Ud iller til Arbejdslee-lredsfi jaeip og  Fatiig feselp, Og  M-imrer borlsreigeren Arbejcisklasseis, forringer han ikke nisse Landets  Na t 	lo rre 	leers tillige sine e gene 
og  sine Klassefællers Arbe jde- og  F_PsveNsesuligheder, og  bidrager til re gere og  flere af dem  skubbes ned i de arbe jdsløses allerede a I [for store elrer. Ved al kone danske Varer :tabuer luen ogsaa  Mulighed int en Ind-
skrænkning af 

Den store Udvandring. 7-5000 Ung8. kraftige  MQuileskur udvandrer nu earlig, fordi de ikke 
karl  Mele leeskeeitigelse herh jemme. Disse Meeneskers Opdragetee  rig Uddannelse koster danske Forældre eg del tbillske af Kroner  eOIlig,  og  star den Tid kommer, Isyer Forældrene skitide  
hove Slotte el' Bornerie 	Samlun• det  sine  ernagte Ferme tinhage  gen-11010 deres Arbejde for Landet, jages i Landlivellgherl, lordi de etmi -
ler det Arbeide, Som vilde Caere  ill. aede i rigeligt Maal, one Staten, de 
offentlige  iestitmioner og  Borgerne ellid kobl, danske Varer, 

Derim er del en Pile' for «hver Dannloik altid at krige dette Krav; 

et Krev, soire culdelliden er blevel misforsImiel. merl som i  al sin En-kellbed. Nelorlighed og  Reifærdig •  
hed lyder: „Køb defisk Arbe jde, mur det i Pris eg Kvalitet Maar 'Mani med Udlandets-- 

Vor store Nfitionalgteld. I 1872 havde den danske Nation 
cc. lErti Millioner Kranier tilgode i Urnesidel. Nis skylder den /Smiske 
gallon over 1000 Miltioner  Kroner fil Udlandet;  :essen i 10 Air her vi aarlig  1sisil en ekorierrilek Tillsege• gang  al. :el  Mill. Kr. • 

r.:n af Grundene, og  !mille  deri væeenifeesie tit delle skæbrieevaliere Forhold,' man nimen  1, al Notmark minører Varer fra 13dfandeS 'Jer ca, 100 MIllioiser kr, niere.  cllø1 den lid/rører tot, eder, pari enden Mumle al inhinde dette mægtige 13eluls. og  tel rileirel 	sandarme  Vaser, smil  vi selv kan fremslille. 185/7 indførte vi fra Ildlandel fur 025 Mill. Kr, Varer,  medens vi 
kno edforie ler 2.13 Mille  hvilket giver el 17rirlerSkUrl pal .vor Vore- flnlidel 	I hop?  vor Ta l• 
Isne  hunku/dSviS 50/. 	og  istid., og  ljudessk uddel • yak /Otdi cdes 
10-1 Mill. r K. I Aarefle 897-1910 bar vort sam-lede Orider eked pari vor Vamoins .t., , helg  med Ud fondet været 10-11 MM. Kr. FlerløS gear del Belob, som imivinsles ved de saekeldle usynlige  tand-bidliegier, saasom Isved der  belæs ved lekilefarle  danske Fore. 
lagender 	1151:111del rø, helt  Mru 
Selv pul delle Beløb ler de nævnte le Ars kan urtuernes 	de 5-04 Milt Kr., bliver der Jog.  som 111411.  vil  se, alligevel el Underskud pen en. 100 M111. Kr. andi g. For at helede delte More  Under-
skud lier den danske Nation nieal-tet stille denne store Gæld pen 10 00 Mill. Kr, id hvis Forrentning et marlig  nem mirede ..10 M111. Kr. Poreso loer vi savkeles, sat  vi aar• lig  ene, mlle Enl dy Gæld pria co. 75 Mill. 	, 	vor Gæld Ill Ud. landet 	Iftee beløbe si g  til  c.  3300 M.M.,  som  ed sære medle ven:1 dets le al  hitale  sur Overskudsindførsel  Med og dels Ill ur betate inmider med, og delle Forhold vil for eller senere 
tars med sig, re and Kredit  er  sat overstyr, og  vor ek reionsiske og  der-med vor politiske Selvstændighed  er brede. 

Ved egen Vilje 
kan der danske Folk selv bidrage til al afværge en suders Fare. Dec  er flere Midler, og  el al de hedale  og  mislig  de! allerbedste er el følge del af .Dansk  Arbejde' rejste Krav og  være [lied til åt rejse en Falke-stemning  herfor, en Stemning  af en 
senem Magt og  Koskeer,  al  lugen  kel/ liedgeri al kende den  og at skille sig 	den, fordi den har Bud  IP hver enkeles Velfærd, Formidl og  Selvopholdelsesdrift. Der bidføres earlig  fra Udlandet for liltO  Mill. Kr. udenlandske Varer, Dersom del danske Folk, Slal, Kons• 
tilune,  hver eekelt 13mger, vilde følge dette inderlige og Isgeirensme Krav et forelmekke det danske, lurer Forholdet :stod lige, vilde 	selv 'merle riaa til al fremstille hel-cirka 100 Mill. Kr. af de Varesorter, som ise indlem  fra Ud le ride', og  dermed vilde der til 'al begavede med allaiia5 13silafieu i vor Handeleoinsminiri g, og  del vildt nuve  muligt al rænke' paa at imellem:, hvad el skal bruge ril Frerrerdinng  af deri Gæld, vi har Udiandet og 	paa BEfled- bringe den se. Til Livsforsikrieg  og  Brandforsik-
ring  lusdgaar aerlig  her i Landet 33 Mel, Kr. Heraf lilgaar der kun  

de danske Selskaber  fee p°. eller ca. 28 Mill. Kr., alene her er der Millioner el  iedvinde.  Ogsaa ved al foretrække dansk Virksomhed og  danske Varer, selv nul de 	al begynde med skulde  være ungel  dyrere end de uden•  
tandske, vil der olie kunne IIASEeS sup Fordel for Forbrugeren. Man 
ell for del første enere sig  selv  frit forøgede lidgi Iler I Skaller, Arbejds-I øsh eds u istierslidlelse e. Si gn.;  lige-som ogsaa ed oogel højere Pris tor danske Varer meget ene er bremse. del i eis bedre Kvelillel og  deral  
talgarde he jere Brugeeserrii, Des•  udle' vel main derved give duske Virksomheder Le jlighed til fil «d-yede sig  og  arbejde sig  sop, simili de alene ved deres  Tirslerleværefse eit kunne iorlinetre,  al de danske Forbru gere kolonier til at betale 
Udlande!  Overpriser, hvilke! nu ofte sker pur seedenee Omunoder, hvor der ikke tinden konkurrerende dansk Virksomhed. Kabeeha ens Teleilselseab skulde I. Eks. kroge el  non Parti Telefon-apparater til sin nye Central-  Den Sielkom Tilbud fra udenlandske og  to nye indenlandske Fabriker. — Direktøren valgte de indeelandske, 'skuml de var G0,1000 Kr. dyrere end de ueleidaerlske øen gennem deri Besieling  atheiclKle de fo Fabriker  sig  saaledes Trem, et.  do ved senere Leverin ger sparede Telefonselskabet 
lur 	leelerb al 200,0fer Kr. Ore Fllertellel af danske Forbrugere vilde se ligesag stort paa Tingene, vilde det bolyde  Velstand for hele Folket, 

firtal vilde det iøvrigt be-tyde for den danske Nation, 
rim vi selv fremslinede for disse 100 MIII, Kr,  Varer orn Aaret? Del vilde belyste, e t saasodl soen 
Inle den erbe jdslese Skare. der nu lærer paa Samleledet rig krlever Ar-be jde uden at kunne Inadel, vilde kumte erholde deres lie 	gode  Krav opfyldt. Al bleandeærk og  Industri vilde Isionsslre, al Handel og  Skibs-led vilde fan forøget Omsætning, og  al fil iiiiinalenel Virksomhed, saasom ForsfkrIngsvmseit, Kens" Og  «gel andet vilde Ira  rig  Lejlighed te al advikle sig  og  vinde Penslens- 

SlutleSi mene Ns' 

Et nyapdaet Land. 
Den ralkaeleke 	 ! 

berette', bilamvnt. re' kor Det har  værel 	rette', at deri russiske Knebets Wilk i 1 s ky Nord for Sibirien  paa 81.  Breddegrad og  10.1 Gr. osilig  Lænede her opda-ger  el  nyt Land, sortt  har laaelNsv'  
ret  Nicoletis ILs Lamt. 
I  Virkelighedee  mag  denne Opda-gelse siges at være den vigligne Landopdagelse, der er  gled 1 det ødsle Aarbandrede Nord for Polar-kredsen. Megel ved man endnu ikke ord det riyondagede Dild, og  deslo 

mere  merler det  Fantasien 	Bevæ- 
gelse,  Opdageren har hall konsla •  leret, at del  erot anselig  Urlscræk• ising, al dets Ryst er bjergtold,  en 
1101, stejl  Klippekyse, der ser ud  lit  al være dannet ved vulkanske. Ud. brud, 'morer der nylig  maalie kime himlet nogle Sled. Inde over Lend sen man Rug  stige op fra vulkanske Bjerge. Ekspeditionen [endt heade Rens-dyr og  Fugle, ug  Hvalrosser og  Is-bierne ved Kysrhn, hvor Vegelano. nen  (nrcurrigl spå langt man kende se var megel duge. Flere ainerika aske Blade her inter- 

vieseet Videnskelserriasitd,"der erklæ-rer, at del fodre af Lande" absnliii bør undereøgee. Meget kan tyde . pak al 	er beboelig' nit al men vil finde nogle hidill ukendte  Slammet al Polerfolk I el Leer!, iler 
paa Grund af underjordisk Varme 
Ivar Inri101dW13 mildt  Klima. Flere Videnskalesmærtd er  lanntellal: 8i ker  er  Tide om  e' l'asileml,  111 al 

der god' kan vært f  landfast  Forlem-delse med det genre lottel, mare lise-rær der ligger Nord for Amerika, og  snes Annuidsen peu 	forestaa• mide Færd vil undersøge.  Som  engl, dun vidmeekabelig Fm. Mei lier luret nyl  Sid  at isrleelde med. 
• 

OC.30~Cre1000C1OCCs70~0Ca51.  

Studenter-nen 
Frivillig-Beva3gelse. 

Som saa meget andet sind ind for Guds Rige har den  sin Rod 
du anglikanske Verden.  Den kendlo  Prædiken! Mon indbød j  Sommeren  1888 en  1-1 amerikanske Studenter bi et 3 Le Samvær paa sit Landsled, blandl disse ell ung Student Rober( %Il-der. Selv Missionærsim sne- del' hans  Agt  at gag soul Mission= til 
Indien; ineri del  brændte i hans S jæl at bær eller 	al vække Ansvarsfeeelse for Hedningeverde-isens aandelige Nød blandt sivte Sludenterkammerater, Agiterede han Ol raa ? ingenlunde; men han ;uld vedholdende Gud rejse en Benre-  ' gelse blandt Studenterne for, Missi-onens slore Sag, og  det skele. Et Par Taler 3f hjemmeværende Mis- sionærer fængede i Fneselelingee, saa al der ved Mødets Sluireng  havde meldt sig  100 al Delragerne som enlige Ilt  egblive Missionærer; 
de kaldte sigrefnesillige• (efr.Davids 110.  Salme: ,Dfl ringe Mandskab møder frivilligt Item paa did Vældes Dag']. Sao bredte Bevægelsen sig  lad over Amerika, derfra til England og  
det =rige Europa, og-saa 	skaassli- naviSke Universiteter; i de for lebee 25 Aar er der alene Ira Fristaterne og  Kanedas Universileter gaael evee 6000 Akademikere ud paa Missioes-marken, Ved Kabershavris Univer- sets( er der en Afdeling  -af Frivillig-
bevægelsen, som tæller 25 iitedlem.• mer fra 3 Falkulteter ; 5 af dem er re jst 	i 	sideleg Aar, Reslee 	- 
forbereder sig  ,ved  Siden fil deree. Fa gstudium til Missionsgenbag. • 

De er ikke Muldne al engel Lerflee. 
men de erklærer,  al  det er dere Agt,  one  Gud Wieder det, al  lægg  
deres Evner eg  Kræfter i Arbe jde. 
paa Missionsmarken, og  deres er: .Eeengeliele Forkyndelse to  
hele Verden i  delte Slargilede, slots Motto for en stor Bevægelse, Del er Ikke Sinker, sole ikke 
kunde blive til noget herhjemme; =It.! el PrOfe5SorCrrnie [udi afri' 
Virkeplads blandl  Indiens Ilagde:ae og  adskillige  gav Afkald pas em 

smuk Karriere h jemme, for at tjene Kinas Myriader, enkelte  ven  velins-vende og  ofnide I Tilgift deres For-mue, alle opgav de deres hjemli Ferholds Hygge og  Behagelighed« 



Egede eligerende 
Middel til Mind 

Udryddelse if 
Raller q lbs. 

Forhandler 
fierdland Hashishs, 

Det betaler sig 
at  

Willi.  Hansen, Sandvig, 
wielikkede Kimer  kroes 

til  højeste  Pris 
Leverandør 111 Varelotteriet. 

Levende Ænder 
købes 	meget 10111.jede  lommer al 

P. P.  Maller, Afbage. 

EN lille Kakelovn 
med Kogevant er billigt til Salg. 

Boglrykkerier aro "ser. 

R. M. Lindberg 
- 5. Sørensens Etc-ni:nets -  

2.11e1elee 
Lommeorm, Stueure, Vækkeure 

Briller, Læseglas. Hibberier 
Termometre 

Felt-  Brudegauer. 
- Teklon Nr" a  - 

13Pagle  Ure  Inges  i Hylle. 

Arie .rhmaratMrier udloves ,milimbriiet 
• 

 
rig billigl 

Joh. Hansens Malerforreln, 
-• ainiiclales • 

Narregade, Allinge. Telefon 20, 

[lavskilte 
,,ined Rad riulnrkrift rig miummogstaver 

niece" billid 

Anton Sonees 

Ligkiste-Magasin 
Narregade. 

anIssfaier  lekgA~A,40.[Elewleel~ 
savel snilenalcdr 
sondr og smukt 	' •irled • i I  ng•i 
moderate Prieer 	 Irseeee- 

Zinbon a. 55. December ni. iS op b. 

Trio Mullb. = Trio Murib. 
.1■■■■■1 

Den tredie Magt. 
Militær-Skuespil i 3 Akter, :36 Afd. 

Den kendte og fremragende 

N
norske skuespiller Ludvig Midler, 

alionaltershel, Kristiania. udfører 
Kaptajn Bmssow's Rolle. 

Konditorlærlingen og 
Skoretenafejerdrengen 

El skæbnesvanger! Mode. 

hille af Stor og gerrreingribenelg 
Betydning for vor  Mig  Køn-L/11,1W , 

Illed 
	Melg 
	os; liv 

!enesse rejst mg gmmeminil af Hr. 
Arriimand 	., vf ønske: el 
Lykke med del smukke 
Vi strit komme tilbage ril denne 
helydningsln ble Sag i det kommende 
Nummer al Bladet. 	Red, 

Gudstjenester, 
Senelag deri 14. December. 

Gudstjeneste i Allinge Kirke Kl. Sif,. 
Skrifientaal Kl. 9. 

- i Ols Kirke Kl. 2. 
Skrillemaal Kl. I!'a.  

Pastor Haymp, 
Sandvig Missionshus 	Kl. 3. 
AHluge 	 Kl. 7. 

Bogholder Rasmussen taler. 
Missionsnas i Tejn Torsdag All Kl 7. 
kIttrepardsirtibRirinier }lens  JellSell. 

Allinge Skibsliste. 
Indgav.. udt 

Skøn. 	ilerakren. Kalksøen Fase. 
Gatesse *Kristine. Vindriver. 

Lldgaaede 
Skan...141151nm' Granit Hobenhavn. 
Ske, ,,Hans« Petroleum Rakskee. 
Gulease„Krisenret Majs genne. 
Skan. „11. B. Berggre n^ Granit Korte altovn. 

Olsker 1-ItIsmands-Feelles- 

Lndkasse afholder deres aarlige 
Udbetaling Lørdag den 20. ds. Kl. 
2 pas Olsker Forsarrilingslms. 

Bestyrelsen. 

Dæk og Slanger 
ketles bedst rig billigst hos 

M. C. FUHCH, 

Allinge 
Sadelmager-Forretning 
-QC-kal De have Deres ismile 

Iselrukkel ill Jul, er det Tid mr, 

Møbelstoffer  stort Udvalg. 

Plysretter i mange Størrelser. 

En Del  Dame- og Børnetasker 
sælges i denne Tid til trelur Pris. 

Stort Udvalg I Rullegardiner. 

Tt,11. Ol.  H. L. Hansen. Lell..” 

Ft Parti gode nye 

Cykler 
sniges billigt bos 

M C. PUNCH, Allinge. 

Prima udlande' 

Gaasefedt 
er III Salgs lins 

P. P. Møller, 
Ligeledes sælges barre og rene 

Gasse-, Ante-  og Hønsefjer 
I prima av:Merlede Varer, 

Allinge Brugsforening 
ønsker Tilbud oms Vatehorsei, Saa-
danne bedes med Puls pr. Lees fra 
Havn og Slagen indgivel til under. 
tegnede Formand inden I. Januar 
1214. 

H. I». Kofod. 

- Allinge Afholdshotel 
anbefales By- og Landboere. 

Pensionærer modtages 
lil billigste Priser. 

V. Nielsen. 

ler  al strege Ill øfle ganske drivilt. 

.vrede Egne - rnollor da,  Fordi 

Kirkeis iler re'lalerle kaldt ad ideen, 
og Ingen sar pier. som ikke fælle 
sit livs tykke i 	fulgt 

Pr: ?layer. 

,Det holde Lys 
er Tidens linen Ikke alene boer 
Købslad halt  nu sid Elektricilelsvagk. 
men ogsai Hundreder af Ltindshyer 
har i Løbet ef den sidste halve 
Snes Aar trinet Elektrieiteteenkaler, 
og i de Egne, hvor Flektrieiteten 
er indfærd, er Udbredelsen af del 
- hende Lys' i Hjemmene :resten 
større end selv i København, hegn" 
man ofre finder selv tel store Lej• 
ligheder uden elektriske 
:flodens rime paa Landet ser de 
elektriske Lamper salvel hos Ar-
bejdsmanden som bos Haandvier. 
keren og Gaardejeren. Del var Ill 
at begynde med navnlig Stations-
byerne der gik 15pidsen med Elek-
tricitetsværker, og der var da i  Røg-
len kun Tale om mindre Værker, blot 
ornIartende el enkelt Sogn. Men 
i de allersidste Aar er man anses 
kommen med r de egendige Lands-
byer, idel men er kommen ind non 
at anlægge store Oplandscentraler 
- i flere Tilfælde med højspændt 
Strøm - og ved samlanne Anlæg 
spænder man olie over et helt Her-
red eller tilsvarende Landdlatrilder. 
I Vestfyn mellem Assens og Middel-
lad er der sa °ledes for nylig anlagt 
el Værk, der bar kostet op mod I 
Mill.  K.',  og Oplandskredsen har 
her en Diereeler paa liere Mil Man 
er ligeledes for Tiden i Færd med 
ål Samle hele Srevrps i» d ynder el 
helles Stserkstranisardæg, og der 
forhandles. om  lignende .Atll. 
hele ideen og held NordIalster. 

El karakteristisk, om end beklage• 
Pigl Vidensbyrd om, hvorledes de 
store Slærkslrernsanizeg begynder el 
brede sig.  over Lander, har MØR i 
den Omskændighed, at man nu jævn-
lig læser om Folk, der er kommen 
lil Skade ved al berøre Ledningerne 
med de hejspendle Strømene. Men 
var det for Resten ikke betimeligt, 
al der nu her i Lande' bliver opslaaet 
Vejledninger om, hvorledes man 
skal bringe den første Hjælp Ill 
Folk, der er besvimede eller er ble-
ven forbrændte ved at komme for 
nær til Slierlisleamsledningerne, lige 
som man giver Opslag om drukne-
des Redning. &Minnie Opslag om 
Folk, der er kommes til Skade ved 
elektriske Ledninger bider man f. 
M. overall i  Svejts. 

fra Uge til lige. 
ile julegrisen skulde slikhes. 

Rundt om ved Gaarde og Huse 
paa Landet bogynder. ,illerede de 
første Julegrise al 1kMge pal Slag-
tekarrene. For et Par Dage siden 
skulde en Husmand Ira Frederiks-
havn - forleder _Aalb. Stiftsl.' 
- have sin fede Gris slagtel" Og 
i den aarle Morgal kom Mester-
manden med sine Redskaber, just 
da Dampene som hvide, telte Skyer 
begyndte al drive ud al Bryggers-
døren fra Grubekedlen" Herlig le-
dede Husmanden den dedsdenile 
ved Ørene ud mod Retterstedet: 
det om vendle, store Bryggekar. 
Slagteren hev energisk frem  e  Gri-
sens Hale. ,Ved siden fif Døren 
til Svinestien var der nedgravet en 
stor Tønde med el risadenl Laag 
over. Tønden gjorde Tjeneste som 
Ajlebeholder. Da Optoget drog gen-
nem Døren, blev Grisen helt bal-
styrig, I Kaninens .Tummel kom 
Husmanden Ill al mede ud pen 
Ajlerenden. Laaget brast, og deri 
uheldige Mand sad i Ajle Ill langt 
op paa 'Bryste'. Slageren slap 
Grisesvansen og log Tag i Hus. 
manden for al held ham fra det 
hæslige Bad; luen imens benede 
Grisen tid over Markerne det bed. 
sle den havde hen. Del varede 
længe, inden den blev funden: men 
saa kom den ogsaa en. le, tre pie 
paa Skafottet. Ynkelig Skrigen og 
Hvinen i vilden Sky til Linder/tg 
ror Husmandens 'levn. og galde-
syge Merle. 

binat Damer er paa Rejse, 

Det var paa Roskilde Jernbane, 
station følgende kostelige Hislorie 
forleden handle en  ung Dame fra 
Falster, skr. „Lo11.-Falst. Folketid: 

Den une'Daine ektilde etm Tur 
ill limhik rig rejste ,:error °o'er 
Roskilde. hvor hug skulde skifie 
Tos. Da hum paa Roskilde Slettedl 
lurlod Masnedsund togel, glemte hun 
en flamske med sin !hinkende ny 
Spadsereha! i Kupeen. Uden el Op-
dage sit Uheld, stiger hun Ind I del 
Tog, som hun dor gear til Holbæk; 
inert da Konduktøren kommer for 
a!  billettere, oplyses hun om, at del 
er Korsarfoger, fims er kommen ind 
i, I Huj og Has1 flyver hun ud. 
men glemmer f Skyndingen sin 
Haaudtaske. Endelig kommer hun 
ind I del rigtige Tog, og eller den 
udslam dele Sindsbevægelse er hun 
bleven saa opheder, al hun maa 
lægge sin Kaabe. 

Da opdager hun lil sin Skræk, 
et huen har glendi Hatteæsker' i del 
lovale Tog og Haandlasken i del 
andel. Hun snild« Kaaisen Ira sig 
og flyver ler at hm fal i sine Ejen-
dele. Men Masriedsulidlugel er hor-
længst kød videre mod Kabelhavn 
og Korsitringel damper netop afsled 
vestpaa. Og - e Rædsel I jurat som 
111111 skum og ser eller de lo lur-
svundne Tog, glider Kalundborg-
toget ligestil stille ad Holbæk 

Altsav: Hallen III København, 
Haandiesken til Korser og Kasten 
til Holbæk, - liters den stakkels 
ribbede Dame Maar elle lilbage 
Decemberkulden paa RosklIde Sin-
tion I 

El kant Træk, 

En af .Nate's Læsere var Vidne 
til følgende Lørdag Aller i Nordre 
Frihavnsgade:  

Her vor en Familie med flere 
Bern sal ud af deres Lejlighed af 
Kongens Foged. Bohavet lag i ell 
Bunke, og Mand og Kone stod og 
sag fortvivle( 1; de.. gned 

del ti sig selv og Børnene. 
Saa kom det en f3eljelit Nr. 855 

forbi. Han Mlle et øjeblik med 
FamilieFaderen, log deroller sin Ks-
skel af og lagde en Krille i .deli rit 
sin egen Lomme og lod lim' den 
improviserede „Bøsse' gag rundt 
blandt Tilskuerne, som villigt ydede 
deres Bidrag. Kell efter kunde dun 
trehjærtede Politimand overlevere 
den haardt prøvede Famille rille en pæn 
lille Sum til Hjælp til Huslejen. 

Skaidiese..-Amerika-Liniens ny Sad, 
,Frederik den Ottende• ventes al 
blive feetdig paa del  lyske Værft 
saa betids, Al Skibe.' kan :Idolerne 
fif Kobenbun den 15. eller 16. 
begernher. Prevelurene skal der• 
øer linde Sled i danske Farvende, 
og fra Begyndelsen af Februar sæt-
tes den ny, More rig nole.. Damper 
ind paa Anterika•Ruteri. 

juleaften, 
-n-- 

Da vi er bleven anmodet om  al 
henlede Opmærksomheden par,, al 
der 'Juleaftens Dag, Ellm. Kl.  5.  vil 
blive alholdl Gudsljenesle i Allinge 
Kirke, bringer vi det herved til vore 
Læseres Kundskab. Samtidig  tilla-
der vi os at henstille til de Hent]• 
lende, ar de den Dag lukker deres 
Forretning saa betids, at bande de 
selv og deres Personale len lim 
al overvære Gudstjenesten. 

I samme Anledning opfordrer vi 
vore Medborgere Ill at gøre deres 
Indkøb saa tidligt paa Dagen, al de 
Expederende, der jo ellers hver Dag 
mim filbringe en meget rang Tid 
indenfor Disken; Idelmindsle den 
ene Alles kan fas Lov Ill al hadede 
Deres Plads, for eller al liere del• 
tage!, og være blevet delagtig i den 
Hejtidssleinnlng, som enhver Jule• 
aftens-Glidstienesre Incø hensærle ns 
i, kan tilbringe den intrige Alfen i 
Kjemrøets og Familiens hyggelige 
Kreds uden at føle sig aktor træt og 
forjage'. 

Hammeren 
solgt til Staten. 

Fra  København er indløbet 
Meddelelse oni, al Slaten har købt 
Hammeren med alt der IB Akts. 
,Bornholms Grrinhvmrk" glimrende 
løst og last 1111111-løg, sMaskiner sand 
-Hammerhavnen. ..fer en samlet 
'Købesum Hf 375,000 Kroner. Denne 

I  Sag. sum i liere Henseender kan 

Rødbeder til Salg. 
Runde Amager - Red beder er lil 

Salgs  a  2 Rie Pd., 40 øre Skp. 

Valdemar Sørensen. Borre. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
Øl i Ankere saavel som skalle. 
frit Flasken!  Fra Halha Brygge-
rier. - Tomme Ankere bedes 
returneret herligst muligt 

SALMON• 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri i Allinge 

er altid lorsynel med alle Slags 
Møbler. Saavel enkelte som lide 

Mebtementer leveres 

Nye gode Staldbøre 
sælges til Fabrikkens Priser. 

Roernspere og Roesluerere 
af bedste Febrikala. Frie fra 9 Kr. 

Grasserede  SvInekrybber 
i alle Sierrelser. 

Glasserede Lerror 
og 

Prima Cementrør 
6.• sælges i 

Nordlandets Handelsbus. 

Slagtede 

Ænder og Gæs, 
smukt behandlede, modtages gerne 
fik Forsendelse den 18de og lide 
December.  

Store frIskskudte Harer 
Inlire  I 

Nordl andete Hand &ishus. 

--ie  
Ønsker De til Jul 
deres LvILLEISER smukt 	snildt 
indrammet, tror ICc  1,se 	gere 

ager af  nye  vR  rriodrriic  NJ1111.- 
linier i  alle beniris. 

Moderate Friser. 
Telefon  1. 	And, Ionen. 

Tapeter 
mk." 	. .. i•id• 'I wi  tel  føgne 

.vider Prisen. 

W1lh. Hansen. Sandvig" 

De turede. Lendboenes Oe-
rrieerleaamhed hentedes  til 

Hotel CEN TRAL, 
Allinge. hvor man Mild serverer 
fineste Smørrebrød bi moderale 
Priser. 

R. ANDERSEN, ny Vium, 

Glem ikke! 
at De bør kstograferes til .1 u 1, og 
at Juleir.tvlttedins 1.IZ Ol. :purke Dage 
slnndcr 	1'11,1 de in tkrrinr 
snares) i Air koret ved Iles-nen. 
Telefon 4. 	Andr. løsen. 

1,11illelys1",  Alllogeh 
Itkrmsucndc 

og  grønne  rette•pinnler 
smil Udvalg. Alskaarrte  ritorn 

n/,er, K 	Pneinede 
lenrallanør  lorsendes 

sandel{; 
M. Kr Kofod. 

DA  jeg hor udlejet min hulk 
til Brugsforeningen, rr  ruin 
Forretning 'ned  brug. Tøj 

Ilyiwt !II Bavnens Ejendom .Ilorha. 

Barber Webers Lejlighed) og vil 
den stedse blive Inr%yriell med brugt 
Pierre-, Dame-  &  Bernetrd. 

• - 	- - 
frinhelførretningen 

twistedes som forhen i min Møbel-
butik. Nylig bjemknnimen fra Kø. 
herillavn er jeg nu godt iorsynei 
med en 51,r Del grade Mfdl3LER, 
hvoraf særlig frembæres  Bogskabs, 

ChniAnleininr, Kanapeer med kline 
rende Støbt. Pillespejle med Skabe 

Janne Jacobsen.. 

Fotograf Alfred Nyøller, 
ALLINGE  '— 	 

Publikum bedes bemærke. at:  
grundet paa de korte Dage er Tiders 
mellem 9-3 bedst ler Foiografering.. 

Høiers Hotel 
aneetater sin 

Restauration & ThealeTkeP. 

Som bekendt; godt Madsted. 

Isinger fer Selskaber eg Meder. 

Gamle Klude, 
Tovværk, 13211., Gunnni, gautruell 
Joens  eg gudfe Metallet kotes hl 
Dagens højeste Priser al 

Carl Jacobsen, 
ved Havnen. 

Allinge nye 
Barber- & Friserforretning 

bringes i velvillig Erindring. 

S. Bang. 

1=1"C",aleluli-Ve• 1-12-  ev  
l Kr. Flasken, 6 Flasker a 95 One. 

Anbefales 
som  en lel Og Sellnlløgende Finreidel. 

r•DOWS" Portvin 
150 Ore Fl. 

FyIdip og relsrnilicendb 

,-ICERVY0daPhnlb" ,  
[firssi Portrin fra hl. S. Dan" G Go,• 

anbefales som 	 Dese,: 
og Sygevin 2 Kr. Flasken. 

Stort 	

rb 
 

C mmmmm , 	HalU. ~e  C 
efeø Likør, n001, chartre 
Alle 514S ennbarg Llkorøø.. 

Mild til hillikiarc Priser. 

I. R. Larseii, Alling 

P. A. Junis Srnedeforretnin 
ALLINGE _ 

anbrialcs 155- 	Langt1Oere. 
Vognbøsninger paa Lager. 
Et brujjel KOMFUR billigt tik Salg 	Il 



Benyt Lejligheden 
til at smage 

Jule-0t fra Nexø Bryggeri. 
Brygges kun i December Maaned. 

Nyttige Julegaver!   

Som billige og nyttige 

_lute2aver anbefaler MESSEN 
_,... ,.,, 

orr 	 øre 
Gulvtæpper 	 565 Relot mbenkireder 	 265 
Voksilugstiepper; 	 100 'Uldne Danneveste 	215 
Gulvtæpper, 2 lun. brede 	300 Uldne Daniebenkfieder 	185 
Rejsetaepper 	 525 Uldne Bør riebenk freder 	55 
Barnevognstæpper 	• 350 Uldne [lamel/øjer 	65 
Lyseduge 	 35 Normal Herrelrojer 	BQ 
Silkedekoralionsflag 	SO Hurreskindirøier 	18,50 
Sybordstæpper 	 43 Herreskinelveste 	10,00 
Voksdug Id Køkkenbord 	Loninielørkkeder til Damer ..,., 
Sengeforlæggere, 	 95 	 1/1 Dus. 1110 
Pianokulæggere 	 250 	do. 	III Børn 	. 	40 
Solopuder 	'  4, 200 	de. 	ill Herrer . 	110 
Slumrepuder i Sil4 	' 175 Silkelommetørkiteder 	38 
Vauvcde Forklæder • 	05 Duge 	 Ira 90-20,00 
Syede Forklæder 	 35 Duge med Hulsøm 	I17 
Barneforkleeder 	 75 Duge merl 14 Dus. Servietter '255 

Hustinkniiilesiarkla.der 	115 Uldgarn pr. Pakke 	Ile 
Vaskestof til en Kjole 	360 Danske Sjakr 	 5O0 
Damebælter 	 irn 25 Lm na .S Ink r 
Darnealremper • 	 TO Automobillørkbeder 
Damesehemiser 	 150 Pelskraver 
Damebenklæder 	 165 Muffer 
Damenattrejer 	 215 Golfjakker 
Damefricerinajer 	 220 Aftenka aber 
Natkjoler 	 425 Morgenkjoler 
Hvide Underliv med Broderi 100 Spaseredragter 
Hvide Skørter med Broderi 175 Tylsrober 
Korsene, 	 ha 100 3 Halss(riniler 
Skøder af Klæde 	465 Hvide Sengetæpper 
Skørter af AlOacca 	250 Vattæpper 
Skørter af Moreen 	147 Uldtrapper 
Skød& al Silke,mange Farverl 0— Dukkesenge 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 
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41  

kiu. do Julen sig nærmer irittr3 

I N Maa Enhver lade Skillingen rulle. • 

Men hvor ar tor Indkøb det rette Sled. 

Og det der passer til 'Tulle, — 	 • 
For Peter og Karen. for Far og Mor, 
For Tante; Kusine og Emner? 

Jo: netop hos 	Paa vort Julehord 
Staar mange forskellige køter, 

Her passer Dem Udvalg, her passer Dem Pris, - 

Nu er der serveret VxTs.go og spist 

c..1'171.(11a11(1(1(8 fialf 
• 

Nye Sendinger. Gode Ting. 
Smaa Priser! 

Sk I adMaker 
Ja pals. ,V.aker, 
Ned delbege r 
"CrgnelmKer. 
Partrannaire 

Cizaretni 
Fa!nzrarialhara 
I•roepck to ..... 
Rammer 

pej le 

Harmonik lier 
nlån d ti n r møntl, aer 
Skri re a.' 

Fy bie penne 
Illwkaugern 
Pn pi ri4a I re 
1,0 al incl,illve 
lanherh niv e 
!Man par ter, 
1011Jrertrr 

Se vor Udstilling af Smykker og 

 

Pletvarer 

  

Nordlandets Handelshus. 

Thora Petersens Modeforretning 

udsælges i(hyr ru ktrf pyiltude Hatte ilt 1.••15 
Priser Ira 	 •• 'ril Julen fi TdilltdC■ cu tre' birum:41.r • 
Smsaling. 

Forlang affil:1 

OttbMiinsten 
OM 

PlanteMargarine 

Allinge ny Kødforsyning 
Ileebmand Funche Ejendam ved Apotheket) 

,;inbefales ærede Forbrugere. — Kun, Finsk el.e. er eaul ral ler et og 
• stemplet, iriskslaglet hver Dag. — Alle  søder Kreaturer købes til 

højeste Pris. 
Teletao 

	

	 Æ-il,- Sørensen. 
• 

Festsange. Bryllupssange og Sergesalmer 

Visit- og Takkekort leveres hurtigt og billigl 

fra Garnitzkas Bogtrykkeri. Allinge. 

Til Damer: 

Kulørte og bide 
Hushoidulugsiorkla2der 

i nye flotte Faconer. 
Priser ha 1 Kr. 

Kulørte og hvide 

PynterorklaJder 
fra 50 øre. 

FlojIshaalter fra 50 øre 

Haiti:Nital' i Slof og Skind 

Uldum-tier Ira 35 øre. 

Skindkraver dc bluffer 
i moderne Pneoner. 

Skørler at Klæde og Moire 
fra 2,25. 

Nalk;o1¢r, Underlit, 

Chemiser, Benklæder, 

Blondegnuer. LorrirrIr210 rk keder i.  

Halteduge, Spiseduge: 
Et Pare Kalteduge med ku-

lort Bort, udsælges fil Indkøbs-
pris. 

Til ilerrer: 

Pildrischeiskjorter, 
stavet hvide soul kulede i en 
Masse nye Mårnsire fra 3,25. 

Kraven Flipper. Mausdieiter. 

I Slips har vi altid det nyeste. 

Hreueshaanere fra 50 øre. 

Sokker fra 25 Øre Parret. 

Skindveste. Uldveste, 

Sweaters, Handskert,  

Rejseplaids fra 5 Kr. 

Paraplyer. Spaserestokke. 

' Seler, Sokkeholdere. 

Silkelerkkeder, 

Eommelørkkeder. 

Mansehetknapper..Slipsnaale, 

Hatte, Huer, gaskelter. 

Flet osibornholmske 

Dam>skibsselskab. 

I,„,„„i„, 4 Jo lun sket føl-
gende Porandrf*/i Fartplanen : 
Dampskibet rehrriheler Ira Køben- 
havn Ler dag jen 	(istedetfor 
Søndag den 21.t Alper anet fra 
Netto 	10 Fin. Mandag den 22. 
[islede tror Tirsdag d. 23-) og seler-
[luer fra Kolienhavri Tirsdag deri 
23. (istedelfor Onsdag den 3.1.1. 

Fredagsluren den 26. til Kiihert- 
havn 	Smidngsluren den 28. fra 
København bo rf falder. Damp,  
skibet afgaar derefter til Kubenhavn 
fra Nete K1. 10 Fut. M a n da e deri 
29. (istedetlor Tirsdag den :reld eg 
returnerer fra København Tirsdag 
den 30. (isiedenur Onsdag den 31.1 

Dereller er Farten med Fredag  
ilmi 7..Ienuar 1914 aller 2 Gange 
Ilgr ni li g, 

Fra Nese hver Tirsdag og Fre-
dag Fm. Kl. 10, anløbende alle &g-
limter, Ira Hasle Kl. 9 Aller — ag 
retur Ira København hver Onsdag 
og Smidagafien Kl. 714. 

Nexø 1 Bestyrelsen d. 1,/,, 1913. 
M, Soppe. 

DEPOT 
Allinge-Sandvig ar: Omegn al 

øl og Sodavand 
fro Nr:xii iiryggr•ri Inides fremtidig 
Isat Hr. Chr. I'. Dam, Allinge, 

Handlende bedes be-
nytte sig :11 III al forsyne dørm 
lAger gal III .11ilari ned Nete Bryg-
geris udmærkede Produkter. 

.4-igte bornholmsk 

Honning 
fans bos 

  

  

1. B. Larsen, 

Kalkuner. ulige Narrer, Gæst Nans og Duer kubes 
altid til Dagens højoste Priser. --
Store unge Ænder-  Utlilles med 62 
Øre pr. Pd. ler. Snmivie Telt. fi. 

Lauritz Madsen. 
Samten Sled er en Kavalervogn 

med 2 Sæder og en lille Enspnin-
darfjedervogn id Salgs. 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 
Allinge kolonial- & Proffilforretning. 

Klipfisk. 
511125142 Jifimkkvi Bildals 10 øre. 
Fin tyk hvid Ick.Irket Klipfisk 28 ø. 
Fin Klipfisk i Pakker 40-00 øre. 

Ji. hapsen, 
ved Havnen, 	 Allinge 

En Del større og mindre 

Malerier 
og dekorerede Vaser m. ru., pas. 
sende til Julegaver, cr fra Søndag 
den 14. udstillet i mine Vinduer. 

L. Christensen, Sandvig. 

1. B. Larsen 
oribefoler 

Loamockalve 

liarberknive. 
Lloinedirakwa 
Ilrodermakric 
rapironkrie 
Kliraltihrrrote 
Itaa 
atabelberstee 
I 	kiirurvtkie 

ronoporreborrsier 
Ku ndt,bfirulvr 
FeJekn.ta 

rorler  
817,5•Karvarrne 
Toindlerfider 
Priasit•borgior 

Srarr L1.tvalg. 	• ISilliire• Priser. 

De store Sendinger al 

Islandsk Lammekød gib) 
er mi ruin leger. Fin Kvalitet. •- 
Dyrlægekontrolleret klant Siampal, 
— lmkker ag prr:d:Mig Fødevare. 
Vi sælger hale Tender heraf til cot 
extrahillig Nettopris. 

NOrdlandota Handelehus: 

Er der nogen af vore Kunder, 
snel ønsker 

Prima Gåes og Ænder 
alf Julen, da vær saa gud snarest at 
bestille disse i 

Nordlandets  liandelahus. 

8 Stk. line 2 Maauedr,s 

Grise 
er til Salgs pas Farmene/1rd, Olsker. 

Til Julen anbefolus: 

Spisechokolade, Kogechokolade 
Kontakt, Sukkerfigurer, bie  ram  e-
lavet Marzipankonfekt a 120 Ore pr 

kg, sæl hjemmel:iset Marz[pan 

eg  alle Slags Kager. Skør Koger 
leveres pæl Bestilling, 

NB. Pram mine lækre Marzipen-
kager fra 50 Øre til hejere Priser. 

M. S. Henriksens Bagen, 
Telefon Allinge 37. 

Dyr & Fugle 
udsloppcs billigt. 

Henrik Møller. 
haløse pr. Goillbaah. 

indleveringssted: Folognd 
Allinge. 

Ed 	 Julegave 
er altid velkommen. 

Vi har el stort Udvalg al saadanne 
Ting. som netop egner sig til en 
sandart Oave, — brutal vi speciel( 

solidt og godt Værktøj, 
Kulkasser, 

Vridemaskiner, 
og Tøjruller. 

Pareelaniskopper fra 30 gre Parcel. 

Kaffestel, 
Thestel, 

Chokoladestel, 
Sukkersiel, 

Spisestel til 6 og 12 Personer 
Urtepotteskjulere og 

Nipsgenstande. 

Allirlgt KolM og Pmlokiforrotgog. 

Leverance af Brosten 
Afliriw. I 

bud pas Leer netene 	• •■ 1 
2.•Sort .Brorren i Henhold til Ben 
griser. rier er fremlagt 11:1,1 Ali :• •• 
Raadflus. 

Tilbud relod Arigivirfsir af Prir. 
111= indsendes til  Borginc4erkonlord 
Milen 15. December d. S. Kl. 1.2 
Middag 

Allinge Havneudvalg, d.,/, 
P. B. 

N. A, Holm. 

Til Julebagning 
Sti:utur ,• 	anliefule vare ud- 
Sagte 

Bageartikler. 

Sxrfie traralm,,es.,  
Extrafint Flormel 

i 	- 	kg hylde Sække 

Rosiner, 
CEir&ITIOrnme, 

Sueade, 
Bagepulver. 

Citron- og Nlandelessents 
Ali i friske og sunde Varer. 

llliggo Kolonial 

/11 

Billige Priser. 	 Ingen gabetvang. 

Nordlandets Handelshus. 



• 
cRuh.de  ,hroionhil. le  lirodriklf,rrPlnin±' 

og en Kasse ekstra gode CIGARER,  gad  da til DS. Vi har 
stort Udvalg og smaa Priser. 

(torso inderne Xogeovne 

Pris 58 Kr. netto.  
[lejde 72". — Meget smukt udført 

Firkantede med Magasinfyr, store K 
huller, stor Varmeevne. - Varmen gear v 
Gulvet. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshu 

:`a  : . 
pt--C 	, 

kost. - 
baby Nannel 
alen jeg ITM 

'en flag var et 
Cirkusm ankom-

blev  skuet op 
c stad  med 

Cirkus (head. Lys-
ark, aldrig for set 

Julecigarern e 

knber De forieles,tligst og hdiiesl hus  1. B. Larsen, Allinge! 

kvart Kasser ril allerbilligste Priser 
lagrede elvte« i alle kurante og ganghare Mær ker i hele, knive Og 

Specialitet tor Tiden:  I Kasse Cigarer .STANDARD-  5 Kr. 

Det ?orefirges el meget. Stor: og righoldigt Udvalg 1 Turre og vel- 

Et Sion Udsalg i fikse julepakninger 

med 25 Stk. Cigarer til 135-140-150 —165-185-290 Øre. 

fikse Æsker med 10 Sdr. lii 55 og 75 Øte. 

Smaa Cigarer  i Æsker til 25-30-35-50 IDO  Øre. 

righoldigt Udvalg  al  Cigaretter, grov- og finSkItartlit ReKt0- Et 	
bakker, Shagtobakker og Shagpiber. 

ALLINGE. I. B. Larsen, ved Havnen. 

Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefon 98. 	Lindeplads, Allinge. 	Tele'« 98. 

anbefales. 

Hurtigt og reelt  hestebeslag  radiores saml alt til Pagel lunende Arbejde. 
AlJespredere og nye Plove nf egen Konstruktion haves altid pas Lager. 

Stærkeste og  letteste Plov Ill bornholmsk Jord. 
Samme Underplov kan pansættes ethvert Plovstel. 

NB. Plovdele, som passer 	P. Somres Plove fem kun  hos mig og 
haves altid  færdige pas Lager. 

En god  islandsal  Lænijedervogo,  Bæreevne '25401 Pd., sælges billigt. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKELOVNE og KOMFURER haves altid 
pas Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort 
Lager af Stald- og Tagvinduer samt Pumper, Gement & 
Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Allinge Cigar- &-Con4ekturelorretning 
anbefaler det største Udvalg i  Cigarer, Cigaretter & Tobakker  i inden• 
og udenlandske  Mærker. Piber  og løse Pibedele.  Brevkort, Prospekt-
kort  og  Rammer. Terraeotta & Majolika. Liedervarer, Galanteri og 
Legetøj saml sinrsle Udvalg i Konfekter e. Q Alle Slags  Konfekt og 
Chokolader, 	 Chr. ,:fin ensari. 

M. P. Hansens Skotøjsforretning, Sandvig, 
anbefaler stort Udvalg i Herre-, Dame- & Bernefodtoj. 

Til Julebagning anbefales 
lien  Flormel til 13-12-10 øre Ve kg. 

5-12%-50  kg Sække yderligere Rabat. 

Ægte Uvorne Sneede. — Syltede IPanunerantsokaller. 
Blombergs 
Alfred Benzons 	Bagepulver,  3 Breve for 25 Øre 

C. Thyge Ludvigsens 

Ægpelver. Tørrede  Æg i Breve a 15  Øre (erslalter 5 Æg), 

Knernefel Rosiner 46 Øre. Søde  og  bitre  Mandler. 
Citronessents. Vantlices,settl.s. Cittdertiomme. I stor  Slang Vanille 10 øre. 
Kneoansel e,, Ore, FInentelln. Krentortnenrl. ilannal rotanke. 

HJ r!el o.k.,/ C. 

vod 	 I. 73. T__NEILI'ffl12,13,.. 

Husholdningsartikler 
samt Bord- og Hængelamper bedst og billigst hos 

M. C. Funch, Allinge. 

Nordlandets Hesteslagteri. 
opkøber Slagteheste  samt selvdøde og tilskadekomne Heste og  Koer 
og  betaler med forhøjede Priser. 

Svend Aage Hansen, 
Telefon Klemensker nordre 7, 

G. P. Petersens Skotøjsforretning 
bringes i velvillig Erindring. 

Altid nye og de allerbedete Varer til billigste Priser. 
ItepnratIoner ndretren 

Chre Wesths Ilerreekviperillg & llorresir?aleri 
Største Udvalg i fa2rdigsvede Herrelilveder, Hatte, Huer & Hashetter. 
Savn Pagniand kan jeg garantere Dem Slotlels  Kvalitet og Holdbarhed. 

Kraver, Flipper, Manscheiter, Slips, Humbugs etc. 
Alle Nyheder tor Vintersæsonen er nu hjemkommen. — Se Vinduerne. 

Min Skrædderforretning 
bringes ligeledes i By. og Landboeres velvillige Erindring. 

Chr. We,,,th, eJJllin e. 

Bestil lieres Tryksager i inlage Bogtrykkeris 
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Klovnens 
Der var en Mk 

114'r ka ihke  
t 	stav, al 

g Cellen ti a 

storelodeDejpoa 

1°4r:di:Zen:.  D'  
Ilyen nar der to Hoteller,  et nyr,,,der 

ejedes. af en, der hed Madsen, og et 
gammelt velrenemeret,  der ejedes af eo. 
der hed Hansen.  Konkurrencen var selv-
lølgelig star, del var de to eneste Datel. 
kr i filtyen, eg Varterne saa jo skært :il 
hinanden- 

San en Dag træder Klovnen Gened 
ind len lille  
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«
spøger hada han 

gebrokent Tysk „Døv De, th.  Kelner, 
mig Forlov al spørge, kan je laa  en 
Frokost fur mine egne Penge!' „Ja. 
svend Kelneren, „det hin Ilet-rk. (MW'. 
— .,Kalde paa Værten, kalde p. Værten'', 
siger Klovnen Vanen kommer, og KIM 
nen gentager one Sporgsmaal til denne. 
som straks bejaer dein Klovuro  bestilte 
.3 Il> store flotter, Kartofler, diverse 
Soapne ,nt fil og tit Slut en allerhelvedes 
stor  Lægar. Ua hen havde konsumeret del. 
kalder fi.ni pie Kelneren, ...leg hitair, 
jeg beiak -  og leder alle slev Lommer 
gennem,  og endelig  halve han slem-ton 
en 25 øre op al  den ene Veste intime 
og lægger dea pas Bordet, — .,Ja. De 
maa undskylde: men del bliver 2 Kr 66 
øre"; siger Kelneren. „I tve.beltar, hvo-
be..har", siger Klovnen. „jeg spørger ker, 
kan jeg ran en Frokost for mine eg • 
kalde Daa Værten. kukle pas Værten" 
Værten kommer, og Klovnen gentager: 

spanger her, kan lag fas en Frokost 
for mine egne Penge, og De svaneja, 
well. del er mine egne Fenga,  her ikke 
iler'.  og  I det samme peger han paa 
sin 25 Øre. Vanen blev in forst lidt 
lang i Ansiglet: men omsider opklaredes 
hans Ansigt al el mon Smil. Ja. den 
ser  sgu ged, Dr. Klovn, den  13311sym  god, 
ha-ha-ha". In Værten. ..Hor.  lir. Klovn, 
siet Dern ned og lad os Ina en Sjus., 
og saa begyndte Varmen jo at lirke lidt 
red Klovnen. 	flor-•, sagde han. Ile 
skulde IL.Irer  110,3  Dimsen og  lure det 
samme vrik der, del vil sige,  Ve kan ir. 
lave •dePlialdrre Stil, invitere et l'er Ven-
ner med ni spise Altanmad eller saadan, 
De lorsmar jo?" .Næ, 11r. Væn, [1[3  ior 
skam ink. leg ror skam Ink. Dr. Vært, 
siger Klovnen. „lo, det Kall De sagtens 
gre, tir.  Klovn hor Kelner lad ns fanen 
Sjus til, saa, sat Dem nit ned Dr. Kloen-, 
siger Værten til Klovnen, Jer skal fil ilt 

fan  og Maar med Overtrukken poll 
.11. „Net, lir. Sten. jag tor skam Mie. 
jeg tor skan inle, jeg skal sige  Dent..eg 
rar forst 110, 113113e3,3311, ilnissen ser le 
mig over hos Dern". 

Dermed Iorsvandi Kletnen. 

,r

Ogsaa et Beis, 	-- 
xalu,tvorfaL0yrn  i de ka ,Lndser,dt  

Jo.a. ser du, nu skal jeg bevise dig 
„Næh-I 

Med  Si  at der er Skolen. som er Sk.yld 
i 	ig mig, Mor mange Dage har vi 

aret.  
"365.1 
„Det er rigtigt. Men ser du. dernede 

gear de:ligesom her paa mange Steder, 
kun I Skole den kalve Dag, og de man 
maa regne med del, kommer Dornene 
altsag kun i Skole 182 og en halv Deri 

„k, det stemmet...1 
.  A3,  men for nu ikke al regne med 

Brøker, vil vi form/sætte, at  Skolelærerne 
der som her kommer el hats eller et helt 
Muml for  UM til  Undervisningen, det 
bliver meget laet regnet en halv Dag ara 
Aarel. Anmax bliver der Iflinage lØ Drige` I 

„I82? Stemmer"! 
„San er  der 52 Søndage, som vi nota 

fradrage, der bliver de Real lift Dage.. 
„1.10 Stemmer! 
tiure bar  de  ligesom her, Jule. og Paa• 

ske- og Pill3elerle,  og  del er 21 Doge, 
Idel vi regner en Uge til hver. Resten 
al Skoledagen, Niver saa 109.1 

„Ilg. Ja, det stemmer I 
„Ores Lørdagen gear de Ikke i Skok, 

rig de der  er 52 Lørdage i kåret, er der 
tilbage kun 57 Skoledage' I 

.57. Stemmer.  I 
„Kartollelferie har de der ligesom her 

I H Dage, .a bliver der  Ill Rest kun 43 
Skoledage", 

„43. Stemmer.,! 
,Sao kommer Sommerferien. den er 

paa 6 Uger a 7 Dage. der bliver42 Dage 
fra 43. Rest I Dag"! 

„Altsaa kommer de dog i Skole 1 Dag"? 
„Vistger de ej"! 
„Hvorfor ikke"? 
„tdre-rch, for saa er det Kongens Fed-

selsdarl 
„Del var som Pokker"! 

Erindringsliste. 
Toldkantrel 7 -12 Form., 2 - 7 Etteren 
Kæmnerkontoret 10 11 og 2 
Lønne- .1 Diskontohanken  2  1 Eftm. 
Sparekassen 111 -12 og 2  4. 
Steemegilial i Sparekassen to 12, 2- .1, 
Dempsklbsexpeditionen, tranen ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Elierrn„ Mandag og 
lorsdasi. Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 
Distriktslagen
Puslberrorel  9  —8  —9  :8  12g 

Søndag 12-2 
Telegralstationen 8 Morgen  til  9 Aften. 

Søndag 12-2, 
Borgmeslerrø. Kontortid hver Sognedag 

Kl. 3 pas Skolen. 
laranddirektormi Mandag og Fredag 

Forny. 8 til 10. 
Fol kehog. MIlogen. 	Udlian  hver 

Fredag Ira 61/1--7,/0. 
Varane  Bade. Mejeriet KaJbjerggaard 

Fredag  0-12 og 4-7. 
Lerdug 9-12 og 4-10 

Skal De kohe Dem en Flaske 

extrafin Cognac  eller  Rom? 

Vor  bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige  Kolonialvare,r i absolut 
frisk og sund Tilstand. anbefales til billigste Dagspriser. 

NB. Nye Frugter ere hjemkonine. 

,Prodfiktforrelnkl. 

I label af December Majord udsælger 

H. P. Mortensen's Skotøjsforretning 
sno Par diverse Skotøj i ieldre Faconer  meget billigt, 

Endvidere  er V011el11111Vell 311111 10143nel med ityesle amerikanske 

Faconer i  tiertestireler fra 11,50, Damestorter  141,110,  Pige. og Drenge-

støvler hg Sko meget billigt, - Pep:minimer  expederes  hurtigst. 

Morsø Regulerings-Komfurer. 

som fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 
Jærn med støb' Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Brade-
pande., I Endeplade og med store Kogehuller. 

Nordlandets Handelshus. 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 
Stort og righoldigt Udvalg af alt moderne Fodtøj  til 

de mest mulig billige Priser. 
Leverandør til Veretotteriet. 

hd Lager er formel med  mdansk Hvedeklid.  

Coldings Foderblanding Nr. I samt alle Sorter Foder-
kager og anbefales ærede Forbrugere. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
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, Nr.  29 

å 25 JCr. 

dVetto. 

30 

å 29 Ji-r. 
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