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der stod in rm Del i Aviserne om 
den skrækkelige Tur, som vi II 

Mennesker havde i vor Band. Fire 
al os frøs Ihjel, før vi naaede Land, 

del var jo ane forfærdelig koldt. 

Endelig korn vi gennemvnade I 1.nrul 
paa en øde Strand, hvor vi ikke 
sus Spor af Mennesker. Efter at 

have genet i 4 n F; Timer, traf vi 
endelig min eti Russer, som fulgte 
os en lang Vej til et Fyr, hver vi 

fik Husly, men de havde ikke fin- 

del at give ns end Vend og Brød. 
Omsider tik vi fat paa en Hest og 

Vogt], san vi kunde køre til nærme- 
ste russiske Havn, og derfra fik vi 

saa Skibslejlighed til Chtielinnia. 

Delle er den sørgeligste Rejse, jeg 

har oplevet. — 
Sna var det den Gang, „Ha vilde" 

fra Skien kolliderede. Det var den 
6cle Maj udenfor 1.eith, at vi stødte 

sammen med en engelsk Krydser; 
„Hevlide" sank efter Ilt, Times Før. 

løb, hvorimod Englænderne nanede 

at bringe Krydseren 	Havn. Et 
andet engelsk Fartøj bjergede os 
og bragte os til Leith, og etter tre 

Ugers Ophold her, fik vi Skibslej-
lighed til Haugesund. — 

Endelig var jeg ;ned til Sænknin-
gen af „Havde*, men oplevede for- 
inden et lille Eventyr i Nantes. Tre 
af os gik i Land uden Pas, og for 
denne Forseelse blev vi uden videre 

puttet i Hullet og idømt flere Dages 

mørk Arrest paa Vand og Brød saml 
en Bøde paa 92 Kr. Da vi kom 

ud igen, var vi saa daartige, lat vi 

ikke kunde spise noget. 

Men det var jo Torpederingen, 
jeg skulde fortælle om. Vi gik saa 

til Brest for at afgaa i Konvoj der- 
fra og blev torpederet efter 12 Ti-
mers Forløb paa en Tid, hvor jeg 

netop havde Vagt. Eksplosionen 

var saa voldsom, at Skorstenen gik 
i tre Stykker. Selv blev jeg slynget 

ned i en Askedynge og fik den ene 
Arm slemt forbrændt. Del gjaldt 

imidlertid oni at komme i Baadene 

saa hurtigt som muligt ; thi Skibet 

sank i Løbet af 1 ifs  Minut. Det 

var et Uhyggeligt øjeblik, da det 
var svær Storm og fuldstændigt mørkt. 

Lidt efter savnede vi Messedrengen. 
Vi var 17 Mand i een 13aad og blev 
heldigvis efter en Times Forløb 

bjerget al Farsundsdampereu „Lille-

mor", som satte os i Land i Cher-

bourg. 

Herfra rejste vi over Havre (il 
London, hvor vi var Vidne til et 

Angreb af Zeppelinere. Der var en 
voldsom Larm af Skydning baade 

fra Angribernes og Forsvarernes 
Side, og Himlens var et Lyshav af 
Straaler fra Lyskasterne. Eller at 

Fjenden var jaget væk, fortaltes der, 

al 160 Mennesker var blevet dræbt 

under Angrebet. — 
Paa Korrespondentens Spergsmaal 

om han havde i Sinde at gas I 

Søs igen, svarede den raske Søgut, 
at han efter Nytsar skulde hidkaldes 

til Militærtjeneste. Havde han ikke' 

faael dente Ordre, vilde lian være) 
galle( til Søs igen til Foraaret. 
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„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes I el Antal af mindst 1600 &yawl'. 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge, 
Sandvig., Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den storste Udbredelse I Nordre Heried 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig den 
for bedst tit Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekindtgrrylser af enhver Ari 
saasom Kel), Salg, Foreningsmeddelelser, 
efter. eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udg-nar hver Fredag, kan bestilles pair alle 
Postkontorer samt pan Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig, 

ed alle gode onsktr for 

Julen og det komniende 

Par, bringer ui uorc Læ-

sere og alle dem, der 

ud flittig Pluerterin3 har 

bidraget til at ui, trods Dy tiden 

saa nogenlunde har klare de 

økonomiske Skær, uor hjertdigste 

Tak for det gamle Par. 

Naar den Veluilje, der hittit er 

uist Nordbornholms Ugeblad ued-

bliuende maa følge Bladet i det 

nye Par, haaber ui, trods d: for-

øgede Vanskeligheder, at tunne.  

fortsætte Bladets Drift uden altfor 

store Indskrænkninger. 

En Læser har sendt os legende 

poetiske Spaadom om 

Hd Aorol vil hriogo os, 
—0-- 

Vil du Aarels Indhold kende 
her du har det da omtrent: 

Januar vil fordre Brænde, 

hvis .du Koks ej haver hent; 

Februar har Haabets Vinge, 

som i Marts dog stækkes Idt, 

og April dig Paaske bring«, 

noget Solskin, real og blidt. 

Maj  er Maj og trods al Kla;en, 
vil vi synge, nu som før. 

Juni bringer Grundlovsdage' 
den vi ej forglemme bør. 

Midt i Juli varmt det blive, 
det kan ogsaa blive koldt ; 
hvad A ti g ri at i Skæppen øver, 
højt i Prisen bliver holdt. 
I September mange Flue 
vilde dø, 'sar det bli'r sval, 

og med Storm Oktober tuer, 
naar ej Lejen er betalt. 

Jævnt Og blidt Nov  embe glider 
trods lidt Storm pas Christimsø. 
I Dec e ni b e r, Juletider, 
Flæskesteg og Risengrød. 

Hvad der ellers skal os 'teede 

Skygge, Lykke, Krig og Fed; 
det er ikke- værd at kende, 
(lerkar tier Jeg dermed. 
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1 „Typograf-Ticiende"s sidste Nu 

mer skriver Bladets sohialdemokra-
iske Redaktør Fr. N e is e n, Køge, 

bl, a. I en Spidsartikel under Over-
skriften „Fred og — Had"; 
	 l det har forundret mig og 

mange andre at se Arbejdernes Ho-
vedorgan i disse Dage, da der sy-

nes at være et — om end ringe — 

Haab om, al Freden nærmer sig, 

rette de mest hadefulde Angreb rund 
det ene af de krigsførende Lande 

— England, Om man spørger 

Hvortil dette Had nu, da man over-
all raaber paa Fred? 

Vistnok de allerfleste Arbejdere 

har levet i den Tro, at naar social-

demokratiske Blade lier i Landet 
tilsyneladende stillede sig pas Tysk-

lands Side, da var det kun for at 
afbalancere Nevtraliteten — delte 

og intet andet. 

Nu viser det sig altsaa, at det 
har været Alvor. Man var og er 
Tilhænger af den tyske Kultur, den 

preussiske Aand, og man ønskede 
dennes Sejr over de fri Vestmagter. 

Hensigten med Angrebene paa 
England kan derfor kun være at 

bibringe os Arbejdere den Tro., al 
Englænderne er vore værste Fjen-

der, og at vi skal vende os bort 
fra all, hvad der kommer fra deri 

Kant. 

Jeg hader ikke Tyskerne — tvært-

imod. Jeg ønsker kun godt for del 

stakkels af Magthaverne mishand-
lede tyske F o I k. Men jeg hader 

den tyske Militarisme, hvis Molto 

lyder: M agt er Re t. 

Hvorledes mon del havde set ud 

i Evropa, livis ikke England havde 

ilet Frankrig til Hjælp? Vilde vi 

ikke alle, ogsaa herhjemme, fattet 

at føle, hvad preussisk Militarisme 

betød ? Vilde denne ikke have bredt 

sig over det ganske Evropa og 

paanødt os alle en Kultur, som var 

os imod, og hvor det var smaat be-

vendt med deri personlige Frihed ? 
Hvorfor da vende sit Had imod 

dem, som var med til at hindre 
dette, imod dem, som dæmmede 

op imod Faren, imod dem, som 

slækkede det militaristiske Uhyre ? 

Thi den Ting kan vi dog vist blive 
enige om, at hvis vi faer Fred nu, 

da behøver vi ikke at frygte den 
preussiske Militarisme. Den er læm-

met, og hvad der endnu mangler 

i dens Uskadeliggørelse, skal det 
tyske Folk nok selv besørge bag 
efter. 

Lad os da være fri for disse ha-

defulde og ganske uberettigede An-

greb paa den ene al Deltagerne i 
det store Opgør. Er det maaske 
ikke Frankrig i Forbindelse med 

England, vi kan takke for den po-
litiske Frihed, vi har her i Landet? 
Er det iltke Ira dem, Friliedsideerne 
kom ? Og var det ikke England — 
indtil Krigen tvang det dertil — 
havde holdt sig fri af dein tvungne 
Værnepligt, som er Aarsagen til den 

store Verdensulykke? 

Jeg skal ikke under de nuværende 

Forhold komme dybere ind pas disse 

SpeirgsmaaL Der kommer forhen-

bentlig snart en Tid, hvor vi igen 

kan tale tril om saavel de udenland-
ske som de indenlandske Forhold. 

Men vær forvisset om, at hvis 

vf danske Arbejdere stilles overfor 
Spørgsmnalet om tysk Kultur med 
sin disciplinerede blinde Lydighed 

og det stolte engelske Frisind, da 
vælger vi det sidste. 

Thi vi elsker den persmilige Fri-
hed. 

Skrffideren fra Vorbasse. 

Et af Livets Eventyr. 

Forleden kom en elegant klædt, 
fremmed Herre til Vorbasse. Regnen 

sivede ned, Vejene var bare Pløre, 
men Manden syntes aldeles ubekym-
ret og traskede nok saa frejdigt 

omkring i Byen, fortæller ,Nestjyl-

lands Folkeblad". 
Det viste sig at være en tidligere 

Vorbasse-Skræciersverid, Peder Lar-
sen, der for 20 Aar siden forlod 

Byen og rejste til Berlin, hvor han 

begyndte en beskeden Damekonfek-
tionsforrelning, Handelen gik godt, 

Larsen tjente gode Penge, roen en 
skønne Dag solgte han Btiliken og 

rejste til Paris, hvor han straks star-
tede en Forretning. Ogsaa den 

solgte han elles nogle Aars Forløb 
og drog til London. Senere rejste 

Larsen til Bergen, hvor han fik en 
Skrrederforretning 1 Gang. Alt gik 

godt, men saa koni Verdenskrigen. 
Folk I Bergen spekulerede svært i 

Skibsaktier, og Larsen rakle ogsaa 
Lykken Hainiden. Og i ent Haan-
devenden var han Millionær flere 

Gange. 

Saa længtes Peder Larsen efter 
gamle Vorbasse og korn hjem for-

gangen Dag. Vorbasse var forandret. 

De fattige Folk, som Larsen havde 

kendt, fandt lian ikke mere, men 

en gammel. Onkel fandt lian. Ham 

gav Larsen en Hundredekroneseddel. 

Dernæst gik han hen og hilste paa 

Præsten, som han overlod en bety-

delig Pengesum, der skal uddeles 

til Sognets trængende som Julega-

ver. 
Senere besaa Larsen og Præsten 

Kirken, som er en af de ældste i 

Danmark. 
.De bør have et lidet Orgel, Hr. 

Pastor", ytrede Larsen og overrakte 
igen Præsten et større Pengebeløb. 

„Og Kirken og Altertavlen bør re-
stavreresl Og de overkalkede Væg-

malerier er jo rene Kunstperler f• 

„Aa ja, sagde Præsten. „Men det 
vil koste mange Penge'. 

„Bryd Den] bare ikke om det'', 
sagde den forhenværende Skrænter-

svend. „Jeg betaler 1" 
Og niti skal Vorbasse gamle Kirke 

restavreres. 

En Sornands Oplevelser 
under Krigen. 

Mistet Skibet 6 Gange. 
—0---- 

En Korrespondent til Norges Han-
dels- og Søfartstidende giver et Bil-

lede af neutrale Søfolks Tilværelse 

under Krigen, idet han fortæller om, 
hvorledes en norsk 19-anrig Sømand 

har mistet sit Skib ikke mindre end 
6 Gange. Han er saaledes tre Gange 

blevet torpederet, en Gime blev Ski-

bet shikke( i Brand, en anden Gang 
opbragt nf Tyskere, og en Gang 
gik Skibet til Bunds efter en Kolli-

sian. Den unge Sømand, der ikke 
har ladet sig forknytte af sine fryg-

telige Oplevelser, meddeler I Følge 
ovennævnte Blad følgende 

Det første Eventyr, der mødte 
ulig paa Grund af Krigen, var lige 
efter dennes Udbrud i Efteraarel 

1914. Jeg var da orn Bord i Ber-
geusdamperen „Gefion`, og udfor 
Swinemende blev Skibet opbragt af 
Tyskerne. 011e Mand med Revolvere 

i Hænderne kom om Bord, og der 
var ikke andet at gøre end al adlyde. 
Vi blev nu i 	 i to Maaile- 
der ined tysk Vagt om Bord, hvor-

efter vi fik Lov til at rejse hjem 
over Trelleborg og gennem Sverrig. 
Denne Gang slap vi let fra det — 

næste Gang blev det værre. — 

Jeg var om Bord i det norske 
Sejlskib „Wansbeck", som skulde 

til England med Props. Det var 

om Sommeren 1915, tror jeg, men 
del er jo ikke saa let at huske Ti-

den saa nøje, naar man har været 

ined paa saa meget. Nok er det 

— udenfor Christianssand kom der 

Tyskere om Bord fra en U-Baad og 

stak Skibet i Brand. Vi gik saa i 

Redningsbaaden, hvor vi blev ca. 

en Time, til vi blev sat over i „Me-

mento", der uden Lods bragte 03 
ind til Brevik en Uvejrsnat. — 

Saa kom jeg om Bord i „Batts' 

af Skien. Den gik først med tomme 

Fustager til England og senere i 

Fragtfart imellem Frankrig og Eng- 
land. 	Alt gik vel indtil d. 4. April 

1916, da Skibet blev torpederet uden-

for Havre. Af Besætningen paa 18 
Mand dræbtes -I ved Eksplosionen, 

og Resten blev optaget af et engelsk 

Fiskefartøj efter at have været l'/, 

Time i Redningsbaadene. Vi blev 
sal i Land I Havre og rejste derfra 
[ned en Røde Kors Damper over 

Med dette Skib over-

liøil rlEesughl:ldiiniod 700 Saarede. — 

Værst var det dog, da jeg var 

med Chrisliania-Daniperen „Ravn', 

som blev sænket i det nordlige Is-

hav et Par Uger før Jul tinder Rejse 

Ira Meensiad til Arkangei med en 
Ladning Salpeter. 

Udfor Murmankysten blev vi plud-
selig beskudt al en U-Baad, og det 
gjaldt nu om at komme i Bandene 
saa hurtigt som muligt, da „Rave" 
sank øjeblikkelig. Vi manne ud i 
to Redningstmade — den anden 
hørte vi aldrig noget til — men 



et store Paradoks. 
—0- 

t. mange Ting, som Verden 

'dia- ae Dage kan lære af Begiven-

øderne r Rusland. 
De yderligganetides Afmagt, nem 

det gælder al styre og administrere, 

turde være. bevist. Ligesag deres 

•Evne fil del faste Greb paa Masserne, 

'som skal holdes i Aende ved Taler 
Ord, Ord og Ord -- og dertil 

Penge — det synlige Bevis pas det 

forjættede Lands Nærhed. Men Rio 

belkursen staar ikke højt i det for-

jættede Land. 

Delte er Ting, som Alverden ser 

oden for Bolschevikerne. 

Men der er andre Forhold, som 

Begivenhederne har sat I nyl I.ys, 

og som har større Interesse for Ver-

den uden for Rusland. 

Socialisternes vigtigste Feltraab 

ikke blot i Rusland, men i de 
'fleste andre lande, ogsaa I vor hjem-

ige Del af Verden — har i Inege 

Ilder været: Ned med Vaabnene I 
;Hvad skal Menneskene med dem ? 

roletariatet har intet rit forsvare! 

Men hvad ser vi? 

Del første, Lederne gør, er at 

skaffe Masserne disse samme for-

hadte Genstande. Ja — de stjæler 

fra de _borgerlige' Lagre som Ira 

de militære Depoter. 

Og de stens! 
Hvad slaas de for ? Findes der 

allsaa alligevel noget, som Menne-

skene har Trang og Villie til at for-

svare ? Til at gaa i Døden for? En 

hellig Overbevisning kanske — et 
kært Ideal ? Som ser ud til al ret-

færdiggøre selv en Angrebskrig. 

Og de optager de militæres Tak-

tik, den dybt foragtede: Lederen 

kommanderer og fordrer Lydighed 
— det kaldes normalt Disciplin. 

Og de laver Barrikader og Skytte. 

grave, ja selv et sne moderne Van-

ben som Pigtraaden har de akcep-

terel i Petrograd. 
Og de deklamerer : Fred! Fred! 

. For enhver Pris! Disse samme, 

som laver Borgerkrig — den laveste 

og foragteligste af alle Krige. I 

deres Øjne er den den ædleste og 

mest ophøjede. 

Uden Annekhouer I 
Mens de stjæler og annekterer 

hver Time paa Dagen. 
Ser de ikke den bogstavelig blo-

dige Ironi ? 
Eller ved  de, at de slaas for det 

store Paradoks ? 
Dødsstraffens Afskaffelse ! 

Den første Paradesats paa alle 
Aarets Proklamationer I 

Mens de spreder Død og Lemlæ-

stelse — NB. ikke over en indtræn-

gende Fjende, men over deres egne 
Brødre. 

Ned med Vaabriene I 

De kører Kanoner op — annek-
terede Kanoner, skyder Kadetkaser-

nen ned, slæber de unge Kadetter, 

som kæmper for deres Tro, ud påg 
'.,. Gaden og dræber dem der — i Hævn 

I og Raseri, mens de deklamerer : 
Ned med Dødsstraffen! 

Frihed, Lighed og Broderskab 1 

Misbrugte Tirade I Deri er myrdet 
samme Nu, en Bolschevik har 

plantet sin Kugle eller Bajonet i en 
Medborger. 

Den franske Revolution bragte 
el nyt Lys over .Verden. Vi kunde 
ikke være det foruden. Men var 
det de yderliggaaende, som sejrede? 

Selv om de tik en Konges og ell 
Dronnings Hoved som Sonoffer lov 
deri gamle Tid. 

'Og Revolutionens Helte — hvor 
e. de ? 

Robespierre eller Marat andet 
end hergstratisk berømte ? Og vil 

Historien 'ned al sin udjævnende 

F gatnaelsesfuldlied skaffe Uljanof 
Lenin en anden og bedre Plads? 

En socialistisk Forsvarstiegter med 

Yaaben i Haand. En Socialistleder 

som General kommanderende sine 

Tropper — .'.Luseroe. Ell Lemur, 

50in deklamerer og praktiser: Blod 

og Jaer) ! 
Det er Pa larloa set. 
Det kror g'-.e Verder• Lærdomme. 

I irske det ogsaa kunde give 

vore hjemlige Mililærneenere Stof 
url Efieltairke. 

Iltern mon er den srørste Garant 
for Fremtidens Fred 	Wila.in eller 
Lenin ? 

brvestr8oIL solo Ilesteroor. 
Der opkøbes store Partier 
Tørvestrøelse ved Moserne 

i Jylland. 
Kan Torv-Melasse regnes 

for Fødemiddel. 

Som man ved, linlvsulter Hestene. 

En arbejdsduelig Hest filer altfor 

lidt Havre, og desværre kan man 

ikke nu som før anvende Klid som 

Blandingsslof i. Havren, da Klid næ-

sten ikke er Ill at fart. Hestene man 

derfor lade sig nøje med den knapt 

lilmaalle Havre, og hvad der ellers 

kan falde af. Man har hjulpet sig 
med Gulerødder, Brodaffald n. s. v. 

Del har dog ;tilsammen ikke forstenet 
noget, Hestene bliver magrere og 

magrere, og I København er del el . 

ynkeligt Syn at se de Ralliker, der 
man slæbe tunge Arbejdslæs. 

Nu har man Imidlertid fundet et 

nyt Fodringsmiddel til al blande 

Havren. Det er noget, der kaldes 
for 

Tørv-Melasse, 
der ikke er andet end Tørvestrøelse, 

lige hentet hjem fra Moserne. 
Nogle driftige Folk med Slagter-

mester Ryle i Spidsen har i læn-
gere Tid berejst nogle al de bedste 

Tørveegne i Nordjylland, og navn-

lig paa Grenaa-Egnen har de fundet 

en udmærket Tørvestrøelse, SOM de 

har sendt til København og solgt 

som Strøelse i Staldene i Stedet for 

Halm. Som bekendt er Halm me-

get dyrt og næsten ikke til at frem-

skaffe. Tørvestrøelsen er derimod 

meget billig. Den kan sælges for 
ca, 12— 14 øre pr. Kilo, og san er 
det endda en meget, fin Forretning. 

Foreløbig findes der nok af Varerne 

her hjemme. 
Det Konsortium, der har opkøbt 

Strøelsen, har I nogen Tid leveret 

store Partier til København, Flere 

Industrifirmaer, 	der 	beskæftiger 

mange Hestekøretøjer, saasorn Suk- 

kerfabokerne, 	Mælkekompagniet, 

Soyakagefabrikerne, Brygerierne o. 
s. v., har købt alt, hvad der kom 

frem, og de har haft stor Fornøjelse 

af Købet. Tørvestrøelsen har paa 

en udmærket Maade erstattet Hal-

men. 

Tørvesmuld som Hestefoder. 
En Dag fandt Sukkerfabrikerne 

paa at blande !Tørvestrøelse eller 

rettere Stnuld, i Hestenes Havre. 
Man begyndte meget smaat og gik 

gradvis fremad, og blander man 2 

Pund Smuld i hver 8 Pund Havre. 

„Svb. Av." fortæller, at Hestene sy-

nes udmærket om dette ny Foder, 
og det har endog ved Forsøg vist 

sig, siger Hr. Ryle at Hestene sy-

nes bedre om Foder ened Tørve-
smuld end uden Smuld. Det er 
Sukkerfabrikerne, der har Æren for 

denne „Opfindelse", ikke lir. Ryle, 
betoner han udtrykkelig. 

Man har ladet „Opfindelsen' gaa 
videre, og nu bruges del ny Blan-
dingsmiddel al saavel Hestehandlere 
som af forskellige Vognmænd. Alle 
opkøber de Tørvestrøelse og blander 
i Havren. Og hvad der er det bed-
ste : Hestene synes at trives bedre, 
og de bliver federe. Det siger i 

hvert Fald Hr. Ryle. 

Er det ny Foder et Næringsmiddel? 
tiet 11.t1 kostet de Folk, der opkø 

ber Varen i Jylland, intar:•ge AnSliett-

gelsr at faa Sure:leen 
er f.. 	Lad Ti dl:sr"I',Ilit1 ler. 	Malt 
har flere Gange ep t en Damper 

og fanet et Par Ladierig,er frem, men 
det Irre vist sig umuligt at fad Stats-
banerne ti! at transportere Varen vi-
dere. Man har Ingen Vogne til det 

Brug. Tørvestrøelsen transporteres 
i Baller a ca. 1.10 Kilos Vægt, sari 

de optager nogen Plads. 

Da nu l aren bruges som Foder, 

metier watt at have nogen Ret til 
at Ina Strøelsen transporteret som 

ethvert andet Fødemiddel med Stats-

banernes Maleriel. I den Anledning 

er man indeanel med et Andragende 
til Ministeriet, hvori man anmoder 

om, al Tørvestrøelsen i saa vid Om-
fang sner muligt kan blive befordret 

med Banerne. 

Bliver Svaret imødekommende, 

saa vil der komme Fart i Handelen 

med det jydske Tøredsmuld til He-

stenes Krybber, dersom del virkelig 

viser sig, at de kan goutere det. 

Du er limenet. 

Til den vise Sheik El ilhi henvendte 
en ung Kone 	hors egen Datter 
— sig med en Klage. 

Hun og hendes Mand, er; Muld 
ørkensøn, havde halt en Splid med 
hinanden, og i Hidsigheden havde 

han givet hende en ørefigen. 
— Skaf mig Hævn, Fader, over 

den Mand, som du har givet mig ; 
han har fordristet sig til at sten din 

din Datter, og den Skam, som lian 

har tilføjet mig, gear ogsaa tut over 

dig. 

— I har været uenige, spurgte 
den kloge Mand, det var saaledes, 
du forklarede det ? 

— Du har gættet rigtigt, Fader, 
forsikrede Araberinden forbitret, og 

du kan være rolig for, at jeg ikke 
blev ham Svar skyldig. 

Sheiken spekulerede over den 
vigtige Sag, indtil han pludselig 
rejser sig op og giver Datteren en 

ordentlig ørefigen, san at hun for-

skrækket fo'r til Siden. 
— Mil Livs Sol, bemærkede lian 

'nu venligt, din Mand har vovet at 

lægge Harold paa min Datter, fordi 
du ikke har kunnet tic I rette Tid; 
det straffer jeg ham med, idet jeg 

har tildelt hans Hustru en ørefigen 
— du er bleven hævnet — drag 

bort I Fred. 

Fra Uge til Uge 
—o-- 

Husk at lukke for Vandet 
near det fryser om Nætterne. Sta-

ten giver nemlig intet Petroleum til 

Optøning al frosne Vandrør. 

Julen 
fejres iaar som en en god dansk 

Jul fejredes i gamle Dage — med 

Slædeføre og Skøjteis. Kanehestene 

lod lystigt Bjælderne klinge og Ung-

dommen var travlt beskæftiget med 
at omdanne Kirkegaardsbakken til 

Glidebane. I susende Fart rundede 

Kælkente Gadehjørne', og kun de 

uheldigste gik i Rendestenen. 
Den hvide Jutesne, der linede 

.lejret sig saa smukt pen Buske og 

Trær, lyste vinterlig koldt op i Land-
skabet og fik de ældre til at grue 

for den kommende Vinter, der paa 
Grund at det dyre Brændsel vil 

føles dobbelt kold indendørs. 
De første Dages line Julevejr er 

jo ogsaa afløst af en bidende Nord-
ostvind og Sneen vælter ned fra 
violette Skyer og fyger sammen i 
store Driver. „Skar:dia", der stran-
dede udfor Rønne med JulepOsten 
til København, bliver sandsynligvis 
ikke Skib mere, og vor egen Jule-
post fra København modtog vi først  

bleg. Fredsforhandlingerne mellem 
Kursland 
al foriutw i tredrue Forstaaelse. De 

." este 11.ordels dier urhekstedes 
Juledagene, og der er giret Ordre 
til at indskrænke Fabrikationer: al 

Krigsmateriel i Tyskland, sne Fa-

brikkerne atter kan fremstille Han-
delsartikler. Selv om England og 

Amerika endnu rører Krigstrormnen, 

tyder alle Solemærker paa Fred og 

Forstenelse. — Europas Folk kan 

sikkert med frejdigt Hash se Frem-

tiden I Møde, og vi kan derfor med 

Slæde hilse del nye Aar velkommen 
og ønske hinanden glædeligt NytF 

Skuespilleren og Grisen. 
En af Gøteborgs mest kendte Skue-

spillere, Gøsta Bjørkman, indgik 
forleden det Vreddemaal med en 

Slagter, at Iran, Skuespilleren, skulde 

faa en stor Julegris, hvis han sely 
vilde køre • den paa en Trækvogn 

gennem hele Gøteborg. Og under 

Køreturen skulde han være klædt I 

Kjole og hvidt og hej Hat. Køre-

turen blev et Triumftog, og hele 

Byen var et stort Grin. Men Skue-

spilleren vandt sin Gris. 

Da Kreaturhandleren 
vilde knibe pen Prisen. 

Færge-Per sejlede Folk over Lim-
fjorden bande Dag og Nat, Sommer 
og Vinter, for 75 øre pro persona. 
forleden.  kom der en Kreaturhandler 
og vilde sættes over. Han skulde 

en Tur ned ad flodsund ill Per 
risle lidt Vand af Banden, og da 

det var Lavvande, har lian Kreatur-
handleren paa sin Ryg ud til Far-

tøjet. 

Kreaturhandleren kom i Banden, 
Per korn i Baaden, og sari sejlede 
de til Himmerland, 

Skønt Kreaturhandleren havde 
mange Penge paa Lommen, pruttede 
han den skikkelige Per ned til 50 

øre for Turen. De kom nær Land, 
Baaden gik paa Grund, Per fik Kre-

aturhandleren paa Ryggen og vadede 

ind efter. Plask ! — da faldt Per 
og trillede rundt med Kreaturhand-

leren. Han spruttede og spyttede 

af Arrigskab og brølede : 
,Den Omgang vilde jeg d . . 

o . . . I . . . 	. ikke have 

haft for 200 Kr.!" 
.Da fik Dun den saamærid for 25 

øre', svarede Per nok saa lunt 

Da Direktøren købte 
11/2  Mil Klæde. 

„Kalundborg Follteblad" fortæller 

eller et Besøg pas Sukkerfabriken 
„Vestsjælland" følgende morsomme 

Historie; 

Fabriken bruger hver Kampagne 
10 Kilometer Klæde; og da Direk-

tøren en Dag kom ind i Magasin 

du Nord for at købe dette mægtige 
Parti, udspandt der sig følgende 

Scene : 
Direktøren 	Maa jeg tre' om 10 

kni Klæde. 

Ekspedienten (der ser forvirret paa 

Direktøren og tænker, er det Gullasch 

eller er Manden gal) spørger forsig-

tigt; Hvor meget var det, Herren 

ønskede? 
Direktøren : 10 Kilometer eller 

10,000 Meler eller 11/, Mil — kan 

De san forsten del? 
Ekspedienten iler nu dybt rystet 

hen lit en anden Herre; ban er 
godt pari Vej til al tro, al Direktø-
ren er sluppet ud fra Oringe. Men 
hans Kollega er klogere; ban spør-
ger: Skal det være til en Sukker-

fabrik ? 
— Javel — allright, saa gik del. 

Kaffedrikning I gamle Dage. 
„Nordsj. Venstrebl.-  har bedt Fol-

ketingsinarid Lars Larsen om urt for-
tælle lidt om Kaffedrikning I tidligere 
Tid ; den 78-aarige gamle Nordsjæl-
lænder meddeler da følgende: 

Kaffen holdt vel sit Indtog I unit 

Fødesogn, Vejlby Sogn, lidt hid i 
Fyrrerne. Herom kan jeg dog ikke  

rifille enig ganske ;:eJtemi. men 
surs uregn: •.ril jeg, at NAL!, Pik• 

sierne 	l Legeme stærkt a,l,are 
8(.101km:igen mod den urlune 's 
Heller ikke Mændene I Almindelig-
hed SIV ni en Begyndelse mildt til • 
Katten, der betragtedes som en 'alk. 

snus. 

alfen var »tænd', og Bannerne 

blev tørrede pas Kakkelovnen og 
derpaa gnedne I et Sennopslod„ 
Man kogte dum derefter i en Kedel, 
i hvilken der ogsaa blev puttet Klip-
fiskefinner, hvilket skulde .klare• 

Kaffen. 

Kaffesalget og Kaffedrikningen gik 
til en Begyndelse for sig i Smog, 
og Konerne kunde til Tider have 
lidt Besvær, mier de skulde brænde 

Bønnerne, hvilket jo Ikke kunde 
Raa for sig helt lugtfrit. 

Snart blev Kuffen ret almindelig 

og er jo stadig lige uundværlig, 

Gigisljenoster q hier, 
Søndag 30. December. 

Bethel i Olsker Kl. 914. 
Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. 1%. 

Rø Kirke Kl. 10. 
Kl. 6 Julefest i Tein Missionshus. 
Nyinarsdag: Allinge-Menighedshjem 

Kl. 91/1. 
St. Ols. Kirke KI 2. Skrin. 1 t/a  

Til Salgs. 
EI ny Irina iltater saml 2 Pnr 

brugte Feiltleederidavler Nr. 45 
er bi ligt til Salg. 

Bladets Kontor Anviser. 

Olsker. 
E-næringskortene, herunder 

Smør- og Flæskekort, bedes • 
;nettet senest den 5 Januar, da . 1 
Opgørelse herefter skal indsendes 
til Enæringskontoret. 

Fur Smør- og Flaeskekorten 
inna en Erklæring underskrives a 
flesaandens Overhoved ilden Ud-
leverng kan finde Sted. 

Drt bestilte Frugtsmør bede  
afhentet i Olsker Brugsforening sna-
rest. 

Sogneraadet. 

Mine Kunder, jeg føler Trang 
 il at takke endnu engang 

for ale de mange Klædesko 
der kibtes hos mig, san varme og n • 
Derfo jeg haaber til næste Aar 
Mattias Lund Deres Søgning laer. 

Træslo og Kapsko haves paa Lager, 
ingen mere af Kulde klager, 
naar le har prøvet mine Sko,  
og Laseret er stort endnu kan...D

. 
 

M. Lunds Træskoforretning;i.  
Lindeplads. Allinge' 

Al Ting sælges naturligvis 
pr. Kontant og til rimelig Pris. 

Peler,Trine og lille Mads, 
skynejer hen puma Lindeplads.  
Mattias Lund I kender jo; 
han rar gode Klædesko. 
Guninisaaler er der deri, 
som a meget stærke at sh'e. 
De aleestraiste passer for Fatter. 
og demindste saraa for hans Datter. 

Scærveslagere 
kan fa Arbejde hele Vinteren ved 
at heilende sig til 

Niels Rafin1111Sell 

Krakly Rutsker. 

Højeste Betaling. 

Foklyog og ophugget En 
til Braidsel fans lios 

Anders Jacobsen. 

Gode Malkekøer 
Ifitte pile ca. 100 Pd. 

Taghtint, Tagkteppe og god 

Fuderyng er til Salgs pas 

P,Ilegaard i Rutsker. 



fi sælger rigtig gode Frugter 
og anbefaler 

Muskatel-Rosiner uden Kærner 	Pri,; 150 Øre 
Store Muskatel-Rosiner 4 Cr. 	110 
Store Blommer, californiske 	 1,50 
Mindre do. 	 1,20 
Tørrede Æbler. udborede 	 1,50 

do. 	do. 	i Skiver 
do. 	Abrikoser i los Vægt 	1,50 

- alle Pi iser pr. Halvkilo — med Rabat lor kontan Betaling. 

Nordlandets Handelsnus. 

ISIii\-&\ 1111%  

i)4N%ih  _ 
Alle Sorter 

Værktot 
w og 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

hornholms Spare- & ['Ødum 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. is  Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar III en Rente 

af 4 pCt. p. a., prut Folio til 2 pCt. p a. 

Husk inden Nytaar 
gennem Postvæsenet at bestille rn dbornholnis Uge-
blad for det nye Aar. Hver Krone. der indkommer 
fra Abonnenter af Bladet. bliver anvendt til Forbed-
ring af det redaktionelle Stof og til en eventuel Ud-
videlse at Bladet. 

Ved De, at der er stort Udvalg i 

Spisestel, Kaffestel, Servantestel 
samt Kopper, Fade, Tallerkener og Skaale til billige Priser 

Ragede 

Hellefisk og hl 
J B. Larsen, 

Olsker Husmands- og Af-
holdsforening afholder 

julefro ,sfest 
paa Forsamlingshuset Lørdag 
Elbil. d. 29. cis Kl. 4. hvortil r,r-
eningernes Medlemmet indbydes. 

Entre Voksne 2+ Øre Bornerte 
gratis. 

— Bestillinger pas .1fmkrria:,:l•m" 
bedes snarest indsendt til 

Forelund. 

Koste. 
Prima 13 x 6 Rkr. Lyng—Eneris 

—Birkeris og Revlingekoste samt 
Birkertsleiner til Salg til billigste 
Priser hos 

K. A. Rasmussen, 
Sandkaas. 

Spillekort. 
Endnu haves en lille Rest Whist-

og L'hombrekort til gammel Pris. 

J. B. Larsen. 

filtenrin 
Snore Lyø,. 
'I'erne7n JuIrlye. 
Chokoindefigurrr, 
Likairffanriar. 
N n k kr 411v:urer, 
Konfekt, 
Itnaselnorlder, 
VnInadder, 

Nortilnifels Handelshits. 

Ukrudtsfrø 
købes og afregnes til høj-
este Dagspris.  

AllingT Kolonial- 
og Produktforretning,. 

Bekemitgorelse 

J. B. Larsen 
anbefaler; 

t 

gs Loti e t

"

e rt  ‘ il
editer

,tZatlf cuppr 	

,t 

tfianne 
Monas 

21arla edamitirlajt tura Slemmen 
Wilifirelt mdl ea titlen enøre 

Rfortrroft 
9irkeloit til 35 Zre ("nadir° 

Altid friske Varer 
til billigste Priser. 

a. ,. £c1.2.0en. 

Arbejde. 
2 a 3 raske Folk, der kan rive 

Lyng, kan faa Arbejde pas 

Lyngholt i Klemensker. 

Ord oho Bredkort, 
Gode Honningbrød fans til Julen. 

Sandicager og Plumkager. 

P. Holm. 

Soul Erslalim [tir llurooryn 
Stort Udvalg Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste .Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Igsalgskreds Nr. 257 	modtages 
t" "Ping. 	• 

Kontrahøgene bedes indleveret 	Nordlandols Ksdropsying 
ening snarest. 	 Telefon 19, Sandvig. Telefon 19. Opgørelse paa lim Drugmfor. 

Ål,BA 
Spise »-Chocolader 

lleslil Deres Tryksager i Gllinge Bogtrykken 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

berlf i Nortiliorilliolms lillehl3[1! 
Billigste Annoncepris. — Største ittioredelst paa Nordlaidel. 

hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

1.c)13_ELEL.T• fc.g 
købes til højeste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

tort Udvalg 

Kokkenrekvisitter 

Nyttige JULEGAVER 
til Herrer. 

• • IN 	• 

Uldne strikkede Klude 

Billigte Priser 

anbefaler vi valsede Byggryn son' 
koger hurtigt ud. Mellem Byg-
gryn, Fine Byggryn, Hvede-
gryn, Kartoftelmel, Extra god 
Rismel, Malsmel, Ægte Japan-
Riis, Ægyptiske Riis, Maizena, 
Gule Kogeærter, Grønne Koge-
ærter, Flækærter, — alle disse 

Varer er af ektra Kvalitet og sælger 

vi gerne i passende Kvanta. 
• • •ir 	 11 

Hanreishos.  KØS, Flæsk og g  mur 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johnoes Kolord, Hasle. 
Iluelfespaa Raadbuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

Klemensker Kro liver Fredag 

fra 2-5 Eftm. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i tty og 

pas Land opmærksom paa, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indlægsm Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 

UgeBebtliartge.lsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere—til 

aniiii, Ting  og Forhold, som pgrli, «id 

Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
, 
til Behandling i Bladets Spalter. 	

. 

Dette gælder baade Byen og Landet,' . 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den stringente Diske 
tion med Hensyn til sine Kilder, 

faas hos 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

. Vi anbefaler nedenstaaende Artikler, der forefindes 
i righoldigt Udvalg. 

Manchetskjorter r mange nye Mønstre. 

Kraver, Flipper og Manchetter til gamle Priser. 

Slips og Sløjfer. altid det nyeste.. 

Handsker, Sokker, Seler, Hatte, liner, Kasketter. 
Skisdhner i flere Faconer. 

Lommetørkiteder, Manchetknapper. 

Hvide og kulørte Skjorter. 
Underbenklæder, Uldtrøjer m. 

Al id de billigste Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

	 •=«"Zd <-c5c-t)c49  

og renvasket Uld købes altid til højeste noterede Pris. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge 

Prima prima 

Kolonialvarer 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning 

Tilbud ønskes 
paa Alfaldsnuelken fra Mejeriet 

.Kajbjerggaard` for Aaret 1918. 

— Tilbudene num være indsendt 

senest Lørdag den 29. Decem-
ber. 

Tein og Omegns 

Brugsforening. 
Butikken er lukket den 2den, 3die 

og 4de Januar 1918 paa Grund af 
Opvejning, 

Bestyrelsen. 



at gere Deres Indkg),. hos 

Allinge Kolonial- 
iktrorretning i) 

1' Ekstrafin 

KAFFE 

det belater 54" 

Uld og strikkede uldne Klude" 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anket----:—'1-9 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsankeg, Vand- & Aljepumper ni. ni. 

Ill 

Ij 

JCjole- og cBlusesto 
i Uld og Alpacca. 

Sorte og kulørte Silkestoffet. 
til Bluser. 

ciVederdele, Moire og Vaskeskørter 
Stof- og Skindhandsker extra billigt. 

Strømper i jilor, Uld og Jlomuld. 
Elastik- og Lakbælter. 

S4indkraoer og Aluffer. 
Kulørte og hvide 

Xynte- og Rakhenforklæder 
i mange Nyheder. 

(ilremisser, J3enklc.eder, Underlio. 
JVatkjoler, ciVatt,øjer, c fricertrøIer. 

Alt i smukkeste Forarbejdning og gode Stoffer. 

Vore anerkendte Hvidevarer 

(Dowlas, CAledium, 	,Pique m, m. 
sælges endnu til rimelige Priser. 

Nordlandets.  Handelshus. 

31)ggript, ceagomet, 
fia»niet, 5.- abrearpit, 

Pebffer og fflofiner. 
?Ilt i prima Sbatitet aubefale fra 

5,10føllid= (5; 9.:)robiltrorrefilinn. 

Nyttige Ting til Julegaver. 
.Barberfnioe, 3artierlllajfincr, Q3arberrentme 

£onimeritiPe, 'Broberfare, g•icertrmfare 
43iber,igarror, '13eitgeboger 

echbelhogr, 'Barometre 
>`arilieffa ger 

m. 111. 

Anbefales til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Alvor og Skæmt. 

Der kom en Dreng ind pas vell 
Kontor. 

lind nmg. er &I her, der er 
Plads ledig tot en Bydreng? 

Ja: men vi siger forud, at del 
skal være en Dreng, som ikke lyver, 
ikke svarer uhøfligt og :kke bånder-
ved hvert andet Ord. 

- S 'a vil Pladsen passe for min 
ældre Broiler - han er nemlig døv-
stum. 

- Fader, gaar fledningerhe med 
Bukser ? 

- Hvorfor i Alverden spørger 
du om del, Dreng? 

- Jo, for jeg saa, du puttede en 
Bukseknap i Hatten, da de optog 
Missionskollekt. 

- Hvor Deres Grønsager dog er 
udmærkede I 

— Ja, ikke sandt, man ligefrem 
smager den fortræffelige Gødning, 
jeg anvender. 

Har De hørt al Pastor Reumert 
I Rids Kirke skal tale højere end 
alle andre danske Præster. 

? - ? - 
Jo, ser De, Ruls Kirke ligge 400 

Fod over Havet, og regner man 
Prædikestolen med, er der ingen 
danske Præster, der lorkynder Ordet 
højere. 

Avertisnemeirt. 
Sture Klinke-Æg sælges hos Btød-

rene HnlISCII, der egner sig godt til 
Bagning da de kan skilles ad. 

Fængselsinspektøren (venligt til en 
Fange); Hvad har ført Dem herind, 
min Velt? 

Fangen: Jeg kumte lidt af en 
Herre paa Gaden. 

- Laante ? Det kommer da Folk 
ikke i Fængsel for. 

- Nej, men jeg malle dunke 
ham et Par Gange oven i Hovedet 
førend han vilde punge ud med 
Mønten. 

- Nan, hvor tilbragte du Sommer-
ferien i Aar? 

- Paa Bornholm. 
- Der maa da være dejligt, men 

hvordan fandt du Vandet ? 
— Vandel ? Det var da ingen 

Kunst - der er da Vand rundt om 
Øen. 

- Har De mange Børn ? 
- Ja, syv - fire fra ruin første 

Mands anden Kone og tre Ira min 
anden Mands første Kone. 

- Er De gift? 
- Nej, Hr. Dommer, Rifterne i 

mit Ansigt fik jeg I Gaar, da jeg 
barberede mig. 

Sørgelige Betragtninger. 
Det svenske Blad ,Politiker" ud-

støder følgende hjerteskærende Suk; 
Saa længe Hammarskjold sad for 

Styret, fik vi fire Stykker Sukker til 
Kaffen, sne korn Schweiz, og vi fils 
to, nu sidder Brunting der, og saa 
faar vi kun el.  

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm 
Kæmnerkontoret 10 - 11 og 2-4. 
Inerte- 	Diskontobanken 2 —4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4, 
Branddirektøren . do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2 — 4, 
Dampskibsexpeditionen, /leben .  red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag oe 
Torsdag borer, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkort 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanes'. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Ilirelpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer 11. P. Kofod Kontortid liver 
Fredag fra 5-7. 

filsidomger og Kildloner 

Sirup Nr t, Poramerantsskaller, 
Renset Potaske Sucat, Hagerirosice: 

Kousmel. Hjortetaksalt, 
Cardemomme. Frisk Gær 

Alle Sorter stedte prima Krydderier 
8.eiges 

Nordlandets lludoislius, 

Stort Udvalg i billige gode 

Jule-Clouer 
hos 

Allinge  Kolonial- og 
Produktforretning. 

Fortrinligt Mel 
til Julebagningen 

Standard Flormel 	52 Ore kg 
Bornholmsk do. Nr I 	46 - - 

do 	 39 - - 
Ekstra Sigtemel Nr. I 	34 - - 
Ekstra grovt Rugmel 	26 - - 
med 9a2d ■ 	1:41mt pr. Konlant 
og I slut re Vægte son; Maksimal-
prisen siger. 

Nordlandets Handelshus, 

TilJulen 
anbefales : 

Mine bekendte gode 

Direktorie-Korsetter 
til de gamle Priser. 

Pynte-Forklæder, 
sorte, hvide og kulørte. 

Skorter 
i Moire, Alpacca og Klæde. 

Underheklnedning 
for Damer, Herrer og Børn 

i Normal og' Macco. 

Strømper og Sokker. 

Skindhandsker, Ru- og Jerseyhandsker 
Manchetskjorter, 

hvide og kulørte. 

Kraver. Flipper, Humbugs, Slips. 
Damekraver og Lommetørklæder. 

Bordtæpper. 
Gulvtæpper, Forliggere. 

Lynet/d. 
Lageulterreder, 

linandkhcdedrejler 

Dowlas, Medium, Floneller, 
Glardintojer, Sengetæpper. 

Kjole- og Blusestoffer 
Uld, Fløjl og EdIreng, Etamine og 

Alpacca. 

Silkestoffer 
til hele Kjoler haves altid paa Lager 

i sort, hvidl og kulørt. 

Besætning i storl Udvalg. 

Kaabestoff er 
i Silke og Uldplyds samt sorte og 

kulørte 
LIsterstotTer. 

Klæde og Cheviot 
i stort Udvalg til Dragter og Kjoler. 

Billigste Priser. 

Det betaler sig bedst 
at købe Stoffet hos ;ulig, hvor De 
kan fart det syet paa tolo Sysnue 
til rimelige Priser. 

Pasning garanteres. 

Waldemar MEN, 
Telefon 73 Bl. 

‘111~111110~1111•1111d 

Ell fiks hip 110 ler De altid t 

Allifign., 11r- og Goldsmodelorr, 
re 	;. 

A M. L.Indllarg 

Ovorreiss,IglOojesooloolood 
Sct. Mortensgade 17, bue. lel( 22 

Fuldm. ved Hylt)gedlø. ,1)1,,let I 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do I Klemens (Kitlen) Tit L.! 

Messen 

Nyttige Julegaver. 
• - 

I I. ide Pynteforh I n;rdielc25-5,00  

Kulørte 	do, 	1,25-3,00 
Hvide Borneforkheder 2-4,00 
Kulørte 	do. 	1.6 
F 	

5 

Man,ti el lijolellonel 	1,2r) in 
Hasseline 	2,50 ni 

IllainestrOmper 1,1. Par 	1,50 
Dame! i nuet! 
Hvide Skorter 	 4,25 
Moiremkorter 	 7,75 
t lpnccmtrkorter 	 6,65 
hillkeskorter 	 23,00 
Dameveste 	 4,50 
Normal Hainehenkheder 2,65 
Lommetørklæder 

Fine kuløe La n gsjal 

	

for Da
rt 	

mer, Herrer og %ttoi! 
3, 

Muffer 
Pelskraver 
Morgenkjoler fra 
Silkekjoler 
Silkebluser 
SlIke4tolTer i mange Farver 
til Kjo er og Bluser fra 2,00-4,00 
Silketorkbeder fra 1,50-6, 
liraveskaanere extra 
Paraplyer fra 	 2,  
Hvide Gardintojer 0,25-3,50 
Stort e'egant Udvalg af , 

Dukker ha 0,50- 
I'llydskanber 
15,litratir: 1. 	t er  

Børnekonfektion 
Ulstre, Frakker, 

Telefon 100 
— Lnerander til Varelotteriet - 

Chr. Olsen • 
Messen 	Allinge 
411•11~111111~111110111111111111111PIM 

Bor kro gøres 
eo god Høodel endnu. 

God Krumel Kvalitet )tagtobak 
[;ude tørre Cigarer 

i P..11111" Kammer 
Shagtolrak, !Shagpiber' 

Lange' Piber. 
tterertudele til Pibere,. areigen 

Nirdladois 11311110181ms. 

(11. Grønbergs) 
fans hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning, 


