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— I har troet, jeg var til en Side, 

og I har været forbavsede over, at 
jeg har valgt Vagabondens Lande-

vejsliv. Men nu vil jeg aabenbare 

jer Hemmeligheden. Det, jeg har 
drømt om, var et Sagn fra mine 

Forældres Tid — et lille Sagn, spun-

det ind i Sotstraaler, saa at den helt 
har fanget mig og optytdt mit Sind 
med en eneste stor Vendrelyst. 

Og hvad jeg har fundet ud af i 
disse Vandringsaar er, 

at Livet er værd( at leve! 

Hvid ved det Menneske om Lykke 
og Poesi, som har vandret gennem 
Livet uden at se og søge del skøn-

ne, Naturen byder een 
For at kunne sige, mur man bli-

ver ældre : jeg Irer level Livet, maa 
man have set noget, Man skal have 

set Nalnren i veideude Klædning. 
Der skal knyttes Venskabsbaand mel-

lem alt skabt. Mennesket maa blive 
eet med Naturen, som omgiver det, 
maa leve sig ind i alt omkring sig 
— tørst da har det Ret til at sige: 

Nu kender jeg Livet — nu har jeg 

levet det! 
Men Menneskene lever Livet paa 

mange Maader. M leve i Sus og 
Dus er ikke den rette Maade. Al 

lade Spøg og Skæmt sten Tiden 
ihjel for en er det heller ikke. Nej 

— det rette Livs-Motto er: 

Friskhed, Sundhed, Ivrighed efter 
at lære og se noget, Sol i Blik og 
Sol i Sjæl, Kraft og Handling bag 

Ordene — Sandhed og Ærlighed I 

Sætter man det i sit Livs Skjold fra 

Vandreagrenes Begyndelse, kan man 

trygt se Alderdommen imøde. 

Saaledes lalle Vandringsmanden. 

Lyl til hans Tale I 
Tag Stav i Haanden, kast Ransel 

paa Ryg og gas ud i Solen, ud i 

Naturen. Lad jert Tungsind vige 

for Ungdommens Friskhed. 
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„Nord-Bornholms Ugeblad' 
1 'isses I et Antal ni mindst 1600 Plumpt. 
ug forsendes gennem Postvæsenet I Allinge 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ril og Klemrasker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre tf med 
bitre. last I ethvert Hjem og egner sig der• 
pr bedst til Avertering. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Belundlgrrelstr al enhver Art 
saasom Keb, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Al lysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adkaar hver fredag, kan bestilles paa alle 
11:ntkOnlorrr saml paa Bladets kontor og 
k ,,Ster r Kr. halvaarlik. 

3ulemaaned. 

Digtkreds om December 
ii 

Chr, Slub lergrnsed 
—0— 

v. Aarets Korteste Dag. 

Nu gear Aarel paa Hæld. 
Under Himmelens Tjæld 
er det Graavær og Mørke 
fra Morgen til Kvæld. 

k 
I et ilende Jag 
blev vor Sommer lagt bag, 
og nu har vi den atter, 
deri korteste Dag. 

Medens Kulden .1aa trindl 
om vort Sind, har vi blindt 
stirret op mod et Hvælv, 
der var graaligt som Flint. 

Men nu gror der bag Sky 
et forjættende Gry : 
Det gaar fremad mod lysere 
Dage paany' 

Det er Solhvervets Fest, 
Gennem Vinterens Blæst 
kan vi skimle ny Vaar, 
denne herlige Gæst, 

• 
Og al Vinterens Skjul 
gear den herlige Jul 
som en kongelig, prægtig 
forjættende Fugl. 

Bagved Skyerne staar 
int det kommende Aar. 
Det gear aller mod Fryd, 
det gear atter mod Vaar. 

Og bli'r Vintren end trang -
bagved Dagenes Gang 
springer Blomsterne ud, 
soul de evigt udsprang. 

VI. Julesne. 

De hvide, dejlige Snefnugg, 
der dryssed pas Tag og Gade 
(bedit kendt fra de farvede Omslag 
pas Julehealter og -blade) 

... det Mylder af smaabine Stjærner, 
der dryssede ned fra Guds Himmel 
og flagrede viltest omkring, som 
en Vi nter•So inerfugls-Vrim mel, 

er det virkelig dem, der falder 
i store fugtige Klatter? 
Del synes os nu saa sælsomt, 
saa sært, at vi knap del fatter, 

Den Sne, der før i vor Barndom 
byggede Æventyrs-Stolle 
— er den da ogsaa den samme 
sølede, gran og fortraedte — ? 

Er del da d e n, der gør Byen 
snavse! og Gaden sølet, 
der trænger gennem ens Støvler 
og gør en syg og forkølet — ? 

Vi skynder os inden Døre, 
trækker os hastigt tilbage 
. 	og drømmer saa kønt om Sneen, 
der faldt — i gemte Dage!! 

VII. Juleaften. 

Snart lier den støjende Vrimmel, 
snart stilner det rastløse Skælv, 
og under de syngende Klokker 
en Stund er vi atter os selv. 	• 

En Stund kan vi glemme, at Livet 
kan være saa trøstesløst, grant, 
og føle det gro i vort Hjrerte 
forunderligt stille og godt, 

En Duft af de henfarne Dage 
fra Granen ombølger os tyst, 
og Lysene slraaler som Stjærner, 
og Stjærner er tændt i vort Bryst. 

Vi møder de venlige Stemmer 
med Ønsker om glædelig Jul 1 
Og lysende, glorlekronet 
gror Freden af Vinterens Skjul. 

For all hvad der aaarer og flænger 
— ak, tit har vort Hierte det mødt — 
det svinder — det er ikke længer : 
I Fredsfyrstens Helg er del dødt. 

Og Dage af Ondskab kan komme 
og tvinge os næsten i Knæ 
— men aldrig de udsletter Glansen 
af Julens forjættede Træ. 

Paa Vandringsfærd. 
_0— 

I Tilslutning til Artiklen „Gag —I• 

i Nordbornholms Ugeblad Nr. 364 
skal vi tillade os at gøre et lille Ud-

drag af Georg Sylw an s Bog 
„På vandrarstråt•, der udkom i Fjor 

hos Bjenck & Bbrjesson i Stockholm. 

Den specielle .Vandersport` er 

seere lidt udbredt i Danmark ; man 

har endnu ikke taaet Øjnene op for, 
hvor udviklende den er bande i le-

gemlig og aandelig Henseende. 
Men i vore Nabolande, i Sverrig og 

maaske særlig i Tyskland har den 

i de Senere Aar vundet mægtig Frem-

gang. Nærværende Blad bragte i 

Formet en Artikel al Lærer Rudolf 

Busche, Berlin, om Vandresporten 
i Tyskland. 

Vandringens Poesi. 
Der var engang en Mand, som 

vandrede Ira Bygd til Bygd, Ira By 
til By, gennem Skove og ad Veje, 
for at lede efter noget, som han 

havde drømt om Ira sine tidligste 
Barneaar. Og det, han vandrede 
eller, var noget, hans Forfædre havde 
fortalt ham — svøbt ind i Sagn  og 

Sang. 
Hans Vennen opgav ham og fandt 

ham underlig. De forstod ikke, 

hvad der var ved at vandre og van-
dre. De syntes, at om han havde 

noget Maal madte han kunne naa 
del paa anden Vis. Men Manden 
fortsatte sin Vandring. Og hvordan 
det gik — Maalet nattede han til-

' sidst, og hans Drøm gik i Opfyl-
delse. 

Da han atter sad blandt sine Ven-
ner, fortalte han : 

Nanr Vearen begynder, da er det 

Tid al begive sig ud. 
Og selvom Vandredagene kan 

være graa og laagede, maa Vandrer-

humøret ikke være det. Humøret 

er Solen i alslags Vejrl 
Vandrelysten — omsat I Handling 

— helbreder og forfrisker det syge 

og trælle Sind. Er dit Sind vemo-

digt, saa gag ud, bort fra Hverdagen, 

ene eller sammen med andre, og 

du vil efter kort Tids Marsch føle 

(III Sind lettere og blive bedre til-
pas. Det som tynger, er som blæst 

bort. Du Jaar Lyst til at tage Ver-

den med Storm. Dine Kinder laer 

Farve, dine Øjne Glans. — - 

Vandringslyst I Findes den ikke 

par) enhver Tid af Anret? Jo! ogsaa 

Vintren er Vandringslivets Tid. 
Men Fornam og Sommer er dog 

de bedste Tider. 
Tænk dig en Sommermorgen : Du 

starter tidligst. Du gear og gaar. 
Solen stiger og stiger. Ved Middags-
tid staar den straalende varm over 

dit Hoved. Den brænder og giver 
Livskraft. 

Og en Sommeraften I den smukke 
Soldis, fortryllende og vidunderlig! 

Vandringslivet giver Tanker —  

rene, friske Tanker. Det giver bande 

Arbejdslyst og Livslyst. 

Saa pakker vi vor Ransel "  
Et oventnaade vigtigt Spørgsmaal 

for Vandrere er Klædedragten. 

I sidste Instans man det blive vort 

personlige Behov og vor personlige 

Smag, der bliver det afgørende. 
Naar vi griber Ransel og Van-

dringsstav, num vi passe pas ikke 

at klæde os for meget som Turister 
— vogte os for alt .Sports•-Koket-
teri! 

En stærk og enkel Spottsilreet, 

som ikke tager sig for meget al 
Landvejsstøvet og heller ikke tager 

Skade af en Regnskylle, er del mest 
praktiske. Den mart gerne være al 
varmt og stærkt Tøj. Ubehagelig-

heder ved for varm PaaklmdnIng er 
lette at afhjælpe. Trykker Varmen, 
saa smid Frakken og gas i Skjorte-

ærmer, stop Huen i Ranselen og lad 
Solen brænde. 

Som Hovedbeklædning kan en 
blød Stranhat eller en tynd Sports-

hue anbefales, 
Skal man ud paa Langlart, er det 

godt at have et Par Wicklers. De 

beskytter mod Træthed og giver en 
spænstig og naturlig Gang. Men 
første Gang man bruger dem, maa 

man være forsigtig med at binde 

dem — de maa ikke snøres for 

haardt. Lad dem heller sidde lidt 
løst og løb den Risiko al tabe dem 

engang imellem ! At binde et Par 

Wicklers saa de sidder smukt og 
sikkert er noget, der kommer med 

Øvelsen. 

Naar man holder Rast undervejs 
bør man undersøge om ens Fodtøj 

er i god Sland. Fodtøjet er det vig-
tigste i hele Udrustningen. Det skal 
sidde godt, være at godt Materiale 

og passes godt. Man maa anvende 

Fodtøj, der passer til Fodens natur-
lige Form — tilstrækkeligt langt, 

bredt og rummeligt. En trang, 
,,spidssnudel` Sko misdanner Foden 

og gør Vandringen ubehagelig. For 

en Damefod, der plages af Skotøjs-

fabrikanternes sidste Modepaalund 

man del være en Lise i en Maa-

nedstid at være i — en lavhælet 

Herresko. 
Fods/fisk skal foregaa om Altenen, 

neer Dagens Vandring er til Ende, 

Umiddelbart før eller under ~- 

schen mas man ikke vaske Fødder. 

Hvis man overnatter i en Lo, mani 

man alligevel lage Skoene af. Man-
ge gør det ikke, af Frygt for at 

komme til fil fryse om Fødderne. 

Det er en Fejltagelse. Man holder 
tværtimod Fødderne bedst varme i 
Loens Halm — eller endnu hedre 

paa et Høstænge -- naar Skotue 

er al. 
Hvor godt ens Sko sidder, er det 

dog ikke lel al undgaa, al de gna• 
ver, For om muligt at undgaa dette 
bør man, user man trækker Strøm-
perne pen, forvisse sig om, at de 

sidder glat og stramt om Foden og 
ikke danner Læg eller Folder, Gna-
ver Skoene alligevel, saa er del rart 
at have et Stykke Salicyltælle ved 
Haanden. Det fæas paa ethvert Apo-

tek«, Man stryger et tykt Lag af det  

part Saaier og lægger en lineel Klud 
over, 	Nnar 1111111 del pr; trækker 
Strømper pari, man man passe puma 
ikke al gnide det af. 

Vabler bør man slikke Hul pari 
ined fur Numel, haorpas man presser 

Vredaken ud el dem og behandler 
dem med Salicylirelle. 

Hvis man vil lave Mad undervejs, 

Inas man medbringe Køkkentøj — 

en Gryde nied Laag, Bæger, Triller- 
ken, Kniv, Ske, Gaffel 	all helst 
al Aluminium. Og saa en Thermna-
flaske lit varm Kaffe (som just Ikke 

kan ankelales, men smager godt 
ved en lille Rasl midt pari Formid-
dagen) og — det er vigtigere – 
en Feltflaske til en eller anden pas- 

sende, kølig Drik. 
løvrigt man Ranselens indhold 

rette sig efter Turens I.:engde, hvad 
Fodtøj og Klæder til Skiftning an- 
gaar. 

Og saa — jo det er sandt: Ka-

m er a et, og hvis vi tegner Skitse-

bogen . .". for at forevige de mun-

tre Øjeblikke og skønne Natursce- 

nerier og Idyller vi møder. 
Og saa starter vi — ! 

Paa Jagt med Kamera 
og Blyant. 

Som en Jæger med Basse paa 

Skulder paa Jagt efter Skdvena Vildt 

— saadan har ogsaa Vandreren sit 

Jagtvaaben -- Kameraet — altid 
ladt. 

Naar man staar overfor en Natur-

idyl eller en srorslaaet Udsigt, har 

Kameraet tages frem for at forevige 
Motivet til at gemme blandt vore 

Minder fra Turen. Eller vi kan kom-

me i en morsom Situation — vf 

sidder omkring vort med egne Hæn-

der tilberedt Maallid i det grønne 

— vi omringes af Bønderfolk eller 

vi holder Rast i en Høstak — utal-

lige er de Hændelser og Situationer, 

der — opbevarede som Billeder - 

i de lange Vinteraftner Aar for Aar 
med stigende Styrke skal minde oa 
om de glade og ævenlyrlige Vandre- 

dage. 
At tage en Masse ,lavede" og 

arrangerede Billeder lønner sig ikke. 

Nej, man skal „tage• de virkelige 

Hændelser — Hverdagens alvorlige 

og lystige Oplevelser — og nu og 
da et eller andet rent og skært Nin• 

[urbillede eller et Fotografi af de 

minderige Steder vi besøger. 

For Fotografen er det Hovedsagen 
at være opmærksom og vangen. Er 

Iran ikke det, maa Irans Ledsagere 

holde Øje heade med ham, Naturen 

og del, som sker. 

Skitsebogen I Lommen ] 

Den, der kan tegne eller male, 
man ikke glemme sin Skitsebog og 

sine Farver hjemme. 
Han faet sikkert mange Gange 

under Vandringen Lejlighed til rit 

ofre en Slund paa sin kære Beskæf- 

tigelse. 
Mangel pas Motiver bliver der ikke. 

At nrale faer man maaske ikke sen 
god Tid til, men en rask Blyant-
skitse kan men nok rise at tage un-
der Rasterne. Meget taknemlige 
Motiver for Blyantstegning findes 



Prima Svinefedt. 
Ekstrafint røget Flæsk. Prima ny Klipfisk. 

Prima ny hjemkommet Lammekød 
anbefales til billigste Priser ha 

?Miner Solohiat 	43roDurtforretititiq 

Ima Kul og Kokes 
anbefales Ira 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Stort Reklamesalg ai Fobi' 
C. Larsens SfiloisiorrellliN 

ALLINGE. 
Begrundet paa at mit Lager er altfor stort, udsælges 

fra Lørdag den 4de December hele mit kurante Varelager 
med 10 pCt. Rabat. 

En Del ældre Varer udsælges til cirka halv Pris.  

57f. 104. - 53enyt .Cejligfieden. - Sif. 104. 
og køb Julegaverne hos mig. v.~2  

Frugthuset 
anbefales. 

Cox-Orangeæbler, Calviller, Reinetter 
40-100 øre 	kg. Appelsiner 16 —30 Øre pr. Slk. 

Citroner. Dadler og Figen i Æsker og  i løs Vægt 

Hasselnødder, Paranødder. Valnødder, Vindruer. 

Chokolader, fyldte Bolscher. 

Blomster og Grøntsager. 

Tlf. 41 5artner 	Tlf. 41 

CEil 3ukn 
Lommeure, Stueure, Briller og Pincinez. 

Skeer, Gafler, Smykker m. m. 
i stort Udvalg  til billi ge Priser. 

Allinge Ur,.  og Guldsmedeforret 

Af. 	£ind6erg. Telefon  93.  

Waldemar Jarvellsolls MamialduriorroloiN 
ved Havnen, Allinge. 

Anbefaler et stort Udvalg af gode, nyttige .julegaver, hvoraf 

særlig fremhæves Kaaber, Ulstre og Dragter. 

Korsetter, Trikotage ni m. 
Alt i peinia Varer og  til billigste Prier, 

pgil tilen 
anbefales min h jemmelavede Marzi-
pan, Pebernødder, Kagefigurer samt 
stort Udvalg  Sumakager. 

 Ba Fribergs 
ved Posthuset, Alling e. 

Graverin g  udføres 

Den nye 

131L5Jrcivcixcitig 
bor [)e i egen Interesse købe hos 
os. Vi lereg Voksdug  f alle Bred-
der og kun i de bedste Kvaliteter 
Ill meget rimeli ge Priser. 

Nordlandets Hadelshus 
Vedkommende, 

der ple jer at plukke Brænde i min 
Skov, hedes hellere skære Træerne 
af ved Roden i Stedet for at brække dell al en Meler eller benende over 
.lorden, da del kun vækker Ærg-
relse al gas og se paa de 'flange 
albrirkkede Træer. 

Ejer vedkommende ikke nogen 
Sav, da bedes de venligst henvende 
si g  pas °moden, og  skal jeg gerne 
være til Tjeneste med et aaariaril. 

V  L 	ri ærkegartle, 

 

Vest,
Olsker. 

25 Hems, 
1 Sotabrenk og  2 emal jerede Kakkel• 

ovne, 1 ble Kakkelovn til Sove-

værelse, 1 Magasinovn, 1 Kultlur 
og  I Klædeskab er til Sal g  hos 

Charles Jensen. Sandvig. 

Stort 2ldualg i prima 

Cigarer 
til billigste [Priser 

haves bos 

91Itingc ',Monica. og 
$rabuttforretniug. 

Vor bekendte jernstærke rgieblaa 

Cheviot 
er alter paa Lager og  sælges til 

den gamle Pris — 20 Kr, m, 

liordindois fluidelshos 
Tein lingslorelli111. 

Udsalget er lukket 4. ag  5. Il-

nuar paa Grund af Opvejning. 
Bestyrolsen. 

ER kagl MRIRsillovo 
er til Salg. 

Karl Hansen, 
Rosenhøj. Olsker, Tein. 

øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær • 
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds. 

stillende Resultat. 

ved de gamle Oairde. 
Se fx. en gammel grim Grund. 

Den ligger der, lunt indrammet 
Grønt. Omkring Brønden leger 

Gaardens Rollinger. Og paa Gaards-
pladsen roder øffende en lille Grise-
basse. Ved Udhushangen derhenne 
sidder hans Majestæt Kong Hane 

midt i sit skrukkende Harem 

— — — 
Der er Motiver nok. Gaarden og 

dens Beboere, Folk saavel som Fæ, 

lokker Skitsebogen frem, 

Chr. Stub ptgensen. 

Østersøbadet 
BORNHOLM 
afholder ordinær Generalforsamling 

paa fiolers Hotel Onsdag  den 22. 

ds. Kl. 4 præcis. 

Røget bornh. Lax 
I Danser og Stykker anbefaler 

3. s.  varcc. 
Metodist-Meniglieden 

afholder Gudstjeneste liver 

Søndag Kl. 4 I Missionshuset 

Belesda 

Herrer og Damer 
sparer Penge ved al faa syet hos 

mig. — Stort Udvalg i Habit- og 
Frakkestoffer. 

NB. Hør mine Priser i Plyscl, 
Astrakan og  [fistre. 

g. gofiansens 
Skrcedderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

Friske Æbler! 
australsk Honning 

Kunsthonning 
Prima lys amk. Sirup, 

anbefales fra 

Allinge 
blod- & Produktforretning 
• • 
Jil .3agning 

anbefales 
Prima dansk Flormel 

1 Rafins Prima 
I Mehls 

Bagepulver 	
gI T yg Lu vi sens 

BI
r e 
omber 

i 	
g
d
s 

Prima amerikansk Sirup. 
Renset Poraske, 
Rosenvand. 
Cremortatari. 
Vanille, Mandel, Citron-Essens, 
Vanille i Tabletter. 
Prima Vanille i Stænger. 
Vanillesukker. 
Kokosmel. 
Prima søde Mandler. 
Bitre Mandler. Sucade. 
Prima stødt og  hel Carderrioninir. 

Flormelis, 
Smaa Bageri-Rosiner, prima Kv. 

2". &B. £azun, 
Telefon Allinge 12, 4.0~■■  
Juletræ. 

Olsker Husmandsforening 
afholder Juletræ Onsdag  den 
29. ds. Kl. 5 Aften i Forsamlings-
huset. Hr. Gaardejer Christensen 
vil besørge Underholdningen, 

Medlemmer med Familie samt 
Olsker Afholdsforening  indbydes. 

Bestyrelsen. 

RØ. 
Rø Afholdsforening 

afholder i Forsamlin gshuset Jule 
træ lur Foreningens Medlemmer 
3die Juledag Kl. 31,/,. 

En brugt Pels 
samt en  d,..eelig  Kvie er id Salg. 

Telefon Rø 40. 

En Mælkevogn 
og  et 6 Maatierfers Føl er til Salg. 

Frans Madsen. 
Skorsminde, Re. 

En Expeditrice 
og en eng  Pige til Husgerning  kan 

fan Plads til Iste Januar hos Bager-

mester Jensen, Gentofte. 

Henvendelse hos Maskinsnedker 

H. Th. Mortensen, Allinge. 

.Fine !Parfumer 
i fikse Fim:olier til billi ge Priser. 

Esprit de Valdemar. 
Kolnerynnil 
ildol 

Illnærinntl, 'lundsmut 
Brlllantlno 

V. lamelt. 

forskellige Størrelser og Priser. 
.1nletyftanidere 

tinanorter. Julvtrnempyint 
Engle/mar 
Støiselnlyie, 

hvide og  røde anbefales. 

J.,.B. Larsen, 

Advarsel. 
Grinidet paa Misbi ug  forby-

des al Breendeplulining 
i „Dynddalegaards" og 
„Raagelunds" SKove i 
Rø paa det strengeste. 

Mod al Jagt i beeldte Skove, 
saavel under som efter Ja g ttiden, 
advares. 

For Oplysnin ger, som Iran med-
føre Tiltale for ulovlig  Jagt, gives 
en god Ducør. 

Sardiner 
prima franske og  spanske. 

Sardiner, 
røgede norske i Olie og  Tomat, 

Hummer, Reler. 
Muslinger. 
Fede Sild i Tomat, ovale Ds. 
Champignons, 

i 1/1, 	1/4, 1/8  Daaser. 
Trøfler i Daaser. 
Tomatpure i Danser og  Glas 
NB. Et lille Parti røgede Sardiner 

i Olie udsælges til 70 Øre Ds 

2. £C1•1.012•11, 

Telefon Allinge 12. 

Abrikoser,- 
dommer, 

2osiner, 
i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og  fil billige 
Priser fra 

Store nye spanske 

`?inflige Mokunnl: 
13rullattforretning. 

Nye 

Appelsiner. 
25 øre Stk. 

• 21.. £Clitg.1-t. 

••••••• • ••••••• 

VI har det stærkeste og  vat meste 

Uldgarn 
til de billigste Priser. 

groet, normal Sort, grrmal og  hvidt Go-
belin I en ekstra fin og  blød Kva-
litet kun 6,50 pr 1,', Pd. 

Alle Farver kulørt Garn føres.  

Kartoffelmel, 
Sagomel, 

Rismel, 
Majsmel, 

Sagogryn. 
Prima Ris, 

Havregryn i Pk. og  løs Væg t 

Valsede Byggryn. 
Klover-Byggryn i Pakker. 

J. B. Larsen 

Ordet er frit ! 
Vi go? vor. mange Lasere i By og 

pas Land opmærksom pie, at enhver kan 
 faa optaget Artikler og  Indlag om Enroer 

at almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt al Indsendere— til 
Underretning tor Redaktionen —opgiver 
Navn og  Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting  og  Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og  Landet, 
og  det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. lesill Deres Tryksager i Allinge llogrykkeri 	N"'ll"r1;,E,1:122 
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Julegaver! 
P P 

Skal De købe Julegaver bedes De i egen 

Interesse bese vort righoldige Lager af fikse 

Ting til smaa Priser. Særlig anbefales Læder-

varer, Cigarer, Glas, Porcellæn, nyttigt Værktøj 

m. m. 

,ZI[fittcle 

Stofonid- 

Chr. Olsen, MESSEN, Allinge. 

Grønbergs Kaffe er den bedste! 

Julegaver i stort Udvalg 

Specialitet; FroKostKaffe. 
(Fineste Javablanding). 

Eanbefaler 

Priserne er nedsatte paa 

Kul, Koks og Briketter. 
Gode skotske Husholdningskul a 16 Kr. hl. 
Wales Anthracite Nøddekul 	a 18 Kr. hI. 
Harpede Wales Ægbriketter 	a 18 Kr. hI. 
Rene London Gaskoks a 12,50 hl. 

Kørsel beregnes ekstra. Sælges kun mod Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

9rider paa alle Yoderdtoffer 
er lavere. 

Soyaskraa, Grove Hvedeklid og Rugklid, Coldings Foderblan-
ding. Ny Gal-Fox Majs af prima Kvalitet. 

Nordlandets handelshus. 

Se vor Udstilling 
af gode nyttigeVarer 

af alle mulige Slags til gode Julegaver. 
Gode Sølvplet-Varer, Kaffestel, Porcelæn, Glas 

Pengebøger, Seddelbøger, Piber. 
Barbermaskiner. 

91001nithe0 nil et 111 . 

Gode Appelsiner. Gode Æbler. 
Marzipan, Konfekt i Æsker, 

Chokolade i fikse Æsker. Dadler, Konfekt-Figen. 
Figen i løs Vægt. Prima Nødder. Mange Slags Figurer i 

Marzipan, Chokolade og Sukker. 
Onde Varer. Billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Et lille Parti 

fineste arnt erifi. glormel 
sælges nu til Julen i mindre Kvanta til hver Kunde. 

Vi har rigeligt Lager af de bedste Sorter 
Dansk Flormel. Rugsigtemel, Halvsigtemel 

Husk at medtage Melmærker til disse Køb. 

Nordlandets Han delshus. 

paa flere Sorter Kolonialvarer. De bedste Varer 
sælges altid i 

Nordlandets Handelshus. 

TIL JULEN 
anbefaler vi os med et stort Lager af fikse og 

Nyttige Julegaver. 
IWHabitter fra 75 Kr. 

Frakker 
Stortrøjer 

Vindjakker 
Motorjakker 

Hatte, 
Huer, Kasketter. 

Moderne 
	

Fine kulørte 

Pyntekraver. 	Manchetskjorter 
fra 14 Kr. 

Strømper fra 1,50 Flipper, Kraver 
Pyntetorklæder. 	Manchetter 
Husholdningeforklreder, 

	 Slips 

Handsker i Uld og Skind. 
Sokker tra 85 eSre. 

5)fordlandets Xandelshm. 

al den gode gammeldags Vare Bahia-Piasava. som alene anvend-
tes hertil for 20-30 Aar siden. Disse Koste og Børster er meget stær-
kere, og Kostene lejer meget bedre end de med blandede Børster. 

Priserne er ikke væsentlig højere for disse gode Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

.eigfiister & 217961er 
anbefaler 

Klemensker Saedkerforretniag, 
Tlf. n. 13. 	L. Pihl. 

497n SruleXlipftsfi 
1553 bo?, 
J. 11. Larsen. 

Cacao,  
ny hjemkommen 

1,75 Ore pr. Halvkilo, 

.1. 11. LarNeli. 

hstiosiolor. 
Et Errestruterule sto I Udvalg al 

Srs.aa,lt r , 1 æulr k.lpS14/V11, ,  Tiesko-
støvler, Peissive, ler og Drenge:41'1%1,r 
--- alle Numre — haves pris Lager 
fri meget rimelige Priser. Vær mas 
venlig al komme og se Varerne og 
Irør Priserne. lugen Kobet,mig. 

NO. Nni,;.,  liederstumper missen-
de id forskellige Reparationer —  er 
billig til Salg. 

Træskomager La-rsert. 

Olsker Ifismids-Krulurlors. 
Selskab modtager Aarsholrag og Po- 
licer hos Jens Frigaard den 29. og 
ran Dolegaard den 30. fra Kl. 2-6, 

Chr. Jensen. Sogueformatel 

Olsker. 
Formue - og Indkomstskat 

til Staten for Iste Halvrim 1920-21 
bedes indbetalt inden 30. December 
hvis Udpantning skal undgaas. 

Sogneraadet. 

Xarzipanfigurer 
Sukkerfigurer 

Fin Julekonfekt 
Fin Chokoladekonfekt 

Prima Hasselnødder 
med Kærne i alle Nødder. 

Franske Valnødder 
3-Kantede Paranødder 

Krakmandler 
Figen i Æsker og løs Vægt. 

Dadler — 
Ekstraline Appelsiner 25 øre 

Prima 
Spise- og Madæbler 

Se illiellfilliblell. 
Stort Udvalg af Julegaver, Lege-

tøj, Julebager og Almanaker, Kort 
og Billeder. 

Cigarer og Cigaretter. 
Alt til Juletræer. 

Sandvig SJogfiandel. 
Tlf. 55. E. Abralianisen. 	Tlf. 55 

Køb 
Jule-Cigaren 
hos J. B. Larsen. 

Der er slørs( Udvalg i hele, halve, 
kvart Kasser og Æsker med 10 Stk 

til gamle Priser. 
Fine smaa Cigarer 

i Kasser a 50 Stk. og Æsker med 
10 Stk. 

Cigaretter 
fikse Æsker a 50 ug 100 Stk. 

Alle Slags Røgtobak, 

.5)›.4,93.arsen. 
Overretssagfører 

Sojesen .7rofoed, Rønne 
St. Mort.isovide l7. 

Inkassation, Dokumentskrivning in ni, 
Trættes I Hasle Onsdag Forind 

Daglig friskbrændt, 
kraftig <g aromatisk. 

Stofhandsker. 
Skindhandsker. 

Skolskirerriede 

Kjolestoffer 
fra 3,65. 

Silkestoller 
i alle Farver, 

[Priserne ere 6etydeligt yi bi muser  ai Kode, Barsler og kuber 
nedsatte 



Galoscher. 

ta 

Fineste dansk Fabrikat 

i ih Kg Pakker. 

Stor Prisoodsfielso 
paa en Del frasorterede Varer. 

• 
Damefrakker og Ulstre 

fra forrige Aar — nedsat med 20 pat. 
Nederdele c.. 

fiks 

300 Stk, — prima Stof 

Facon — nedsat med 20 pCt. 
Damebluser sælges til halv Dagspris. 

Fra Amerika er hjemkommet en stor Sending lette og 

elegante Galoscher, der sælges, saa længe Lager haves, til 

meget rimelige Priser: 

En fin og blød Damegalosche 8,50. 
En svær og stærk Herregalosche 13,50. 

Pelsgaloscher til Kørebrug føres i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 
CO3:03370033CCO 	 D 	 0:003 
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MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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Vi beder om Bestillinger paa 

Alover, *ces= og goefro, 
gule Ærter, Soloærter, gIcenøcerter, 2>ikker 

til Foraarslevering 1921. 

Nordlandets Handelshus. 

Pordolms Simre- & Inllek3SSOS 
..----,---, Afdeling i Allinge 6--" ='"---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. ts 	at 4  ModtagerIndsil:cut p a  , p  Indskud paa atm. p  . Spoaliro til 2 ektasseviickat  ar ril en Rente 

grisen paa Åaffe er aller nedsat! 

med 25 øre pr. kg. 
Vi har gjort Aftale !ned vor Leverandør om en særlig fin Java-

blanding, som fremtidig leveres til den nedsatte Pris af 545 Øre pr. kg. 
Fin gammel raa SANTOS Kaffe er lavere i Pris. 
Fine gamle JAVA Kaffer sælges ni de gamle Priser. 
Gode Blandinger til Hjemmebrænding sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Foderstofpriserne 
er betydeligt nedsatte hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

..Wyggryn, 
Yfavregrun, 

Xarlohelmel, 
mannagryn, 

majs flager, 

Sagomel 
.Ærter, hele og flækkede.  

Prima Varer. billige Priser hos 

%tømte apiunint-
4;ffluftforrettting. 

Hasle! 	Hasle! 

Jil hulen 
anbefales !lort Udvalg i Jule- og 

Juk liæNpyrii ng 

færdige Kirerrinierlitue sand mange 
Ting, passende til 

Julegaver. 
Pengebøger, Tegnebøger og Dame-
tasker, Haar- og Klædebørster, Spejle, 
Nips og forskellige Ting i Glas og 
Porcelæn samt et stort Udvalg i 
Legetøj, Billedbøger og Julehager. 

Indranimede Billeder 
i stort Udvalg salut Fotoet afirammer. 

Cigarles Svendsen. 
igh_ NB. Bestillinger paa Foto-

grafering, Forstørrelser og Indram-
ning til Julen bedes indgivet sna-
rest. 

0=11101~111110~1~1 

ø̀gt. 
Dansk Ementhater 
Dansk Rochefort 
Dansk <Janda 100 pCt. 

do. 	50 pCt. 
ds. 	nied Kommen. 

Dansk Bachsteitter 
Dansk Ejtia ttttt ler: 
Dansk Moleriost, lagret. skarp 
Klosteroste 
Myseost med Flods 

Prima Varer, altid til bill. Priser. 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

guld-, Sølv-, .7ro66er- 
Brouce i breve, 
Bronectintnr, 

Vognlak, 	 Gulvink 
Hvid Japnu-Enntlie-Calt 
I ih, 1/2  og '/, kg Dimser. 
Sort Cykleink i Danser 

Mahogni og Noddettiersheittm. 

J. B. Larsen. 

Hvedeklid, 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer, — Billige Priser. 

VIlliitqe RioloitiMz 0A 
sl3robuttf0rtetnilifi. 

Xaffeprisen 
nedsat. 

Prisen pari Frolcosi kaffe er nedsat 
med 25 Øre pr. kg. 

Altid friskbrændt. 

J. B. Larsen. 

Tørrede 

Æggeblommer 
fans i Pakker a 40 øre. 

Indeholder mindst 3 Æggeblommer. 

3. t. urlait. 

Slags 

Værlitøl 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Poroelffin og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

211(inge S't °timid & $robuttforretning 

Gi P. Petersens Shiajslorreloillg, 
Talefon 107  

anbefales det ærede Publikum. 

Jeg giver i denne Maaned 10 pCt. Rabat pr. 
kontant paa hele mit kurante Varelag 

Benyt Lejligheden og gør Deres Indkøb n er.  
ti til julen'  

.infon Sonnes 
9riasRinsnedkeri & Syggeforretning, 

Telefon lift 

anbefaler sig tned alt til Bygningsfaget henhørende, saavel Nybygninger 
som Reparationer. 

Høvining, Skæring og Fragisning udføres. 
Kehlede Lister, Gerigter og Fodbrædder paa Lager. 

Tøjruller (en Persons Betjening) haves altid paa Lager. 
Ligelgdes bringes vort Ligliiste-Magasin i velvillig Erindring. 

Ligtøj leveres. 

Pigekjoler og Frakker 
20 pCt. nedsat med •- 
z
• 

Dame- og Pige-Trikotage 
nedsat med 20 pct.  

Herresokker ca. 300 Par - 
nedsat Ira Kr. 4,50 til Kr. 2,00 pr. Par, 

En Mængde Rester yderst billigt. 

air Se Vinduerne "Vi 

Sommer 
magasin du Nords 2ldsalg, Mlinge. 

Til Julebagningen 
haves alt i prima Varer og til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle 


