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Det forenede Dampskibsselskab fylder 60 Aar. 

fliskernes Sang. 

Ud mod Horisontens Stribe, 
syur vi aeirig navr, 
stønner vore raske Skibe, 
medens Skruen gear. 
Vidt pari Sø Lauie'ncr vaage, 
gennem inteses seere Teage, 
nalr vi lyst med vaau'e Næver 
Fangst et Havet hæver. 

Vi er mange. Se v‘.)( Mande 
kløver kæm ilel Vrj 
lierned imod Vind og Fraide, 
hem og viger ej: 
Styrke, Mod og Flid os samle 
saa de unge med de gamle 
enigt gaa mod Hav 	tie 
og innaigten gatvne. 

Thøger Larven. 

Efteraarsaften. 

I Hver 8. Dag lenenes forleden 

nedenstaaende, der er et lille ve-

modigt Blad af TIdet.: 

Heftig og larmende, nberinhjei. 

lie overfor alt levende, jager Stor-

men over Landet Efteraaret er her. 

Mændene paa Havet, Fiskerne sna-

vet som Sømanden, gror stærke og 

alvorlige, det mikler venbee i de-

res øjne er blevet lorvandlet lit 

runge, trodsige Blikke. — Ogsaa 

tres os Mennesker paa Landjorden 

er der sket Forvandling. — Alt 

det Mod, al den svulmende Energi, 

vi paa lune Sommeraftener synes 

os selv i Besiddelse af, nile de 

lyse Forheabninger, vi lønligt stil• 

lede til kommende Tider — blot 

eet enes:e Rusk al den barske Ef-

ieraarsstorm — og alt bliver skyl-

let overbord. Endnu er vore An-

sig er skønne, men Skønheder] har 

hes manke boaer el dybt Skær et 

Alvor, et Stænk af Frygt og Tvivl. 

U,et paa Kirken viser knapt seks, 

og dog er det allerede mulet, hør, 

h .,or det suser, at., b...or jeg lia-

ner Stormens b.rbartsiee Hyl, de 

forøger kurl Væksten af Seetimen-

;amer; Kvinder' teær reeler ikke 

for olie at blive minder om Sult 

og Kulde, det eabenharer sig gru-

somt i hendes Ansigt, Uh, hvor 

jeg er væmmelig ril Mode I Atten, 

alt omkring mig er øde, grimt og 

grant. Jorden under mig er lung 
og vaad, Træerne forekommer mig 
at være lange, flossede Hegnspæle, 

end ikke Kirken i Baggrunden har 

Evr.e til at mildne mit oprørte in-
dre. 

Pa* ell al Bænkene, ikke langt 
i a mig, sidder der tre menneske-

lige Væsener, to Kvinder ag en 

Mann. Jeg hører ikke, hvad de 

Qt er om, hvis de overhovedet ta-
ler, blot Jer jeg en Flaske bestan-

dig pas Vandring fra Mund til Mund. 
Nu ug de stopper de arena Stum- 

13rød 1 Munden, men vel ikke 

aaa meget for Sult, !SOM for at 

Lage Smagen al den ,tekniske 

Sprit" bort. 

Den 11. December er det 60 Aar 

siden, at en et vort Lands vigtie-

ste Sammenslutninger blev stifter. 

Det forenede DempsJobsselskab, 

hvis Betydning tor Landet ikke kan 

vurderes hajt nok. Selskabet blev 

stiftet paa Initiativ at C. F. Tielgen, 

og det blev dannet ved Sammen-

slutning af tre ældre Rederier, Sel-

skabet eegyndle sin Virksomhed 

Stormen holder Pause nu, Watt! 

fra Nærte Alle ned mod mig kom-

mer der to Sygeplejersker, et op-

livende Moment I den grnp Trist-

hed. Mine øjne hæver sig svær-

merisk t l disse to smukke, hvid-

klædte Skikkelser og følger dem 

begærlig, indtil de drejer om Hjør-

net og forsvinder ned ad Fælles-

vej. — 
Ovre udenfor Arresthuset storir 

der tie Fængselsbetjente og er ved 

at tage Alsked med hinanden; so-

lide Kr. tikarle, der nu skal hjem 

lit Familien, og fur en Stund glem-

me alle de Mennesker, som Livets 

daglige Storme har sar pas Grund, 

og som maaske aldrig kommer 

flot igen. - 
Derovre, udenfor Morgenbeviert,  

niugen, staar en lille Cigarhandler, 

Kunderne kommer og gear, lian 

har det godt og trygt — Saadnn 

ser det i alt Fald ud fur en ar-

bejdsløs. 
Der maa ikke være mere „Ra-

dium", fur nu rejser de tre Stak-

ler sig og dingler bort i øllirs u. 
— Er det, fordi jeg pludselig feer 

øje pas Pølsevognen, et jeg føler 

mig sulten? Maaske. — ilE, bødigst 

siger jeg Godnat til Kirkepledsen, 

Stedet, hvor Højsind og Lavsind 

i Dagtimerne træl:ker paa Skuldrene 

ad hinanden, jeg gear over til 

remanden og bestiller pen engelsk 

Suppe for one — Fattigdom er 

gitnerque. 

Den arbejdsløse.  

ge- 

den 1. Januar 1867 med 20 Dam-

pere, med hvilke det fortsatte de 

al Skibenes tidligere Rederier eta-

bleiede Ruter paa Indenlandske og 

udenlandske Havne. Selskabets 

Elende bestem-  ru af el Par Motor-

skibe, ca. 140 Dampskibe, 1 Ku-

lelevanar, 14 søgaaendc Lægtere 

og 37 dækkede Pramme. Det er 

en mægtig Udvikling, der er fore• 

Unberiodsjolk 
paa 

Bornholm. 
— o— 

En gammel Mand i Allinge for-

talte, at do han var „Borre' var 

han engang I Skoven efter Bræn-

de, og han havde han mere end 

han kunde bære. Han rnaaite saa 

Lane en Trillebør i et Hus, men 

skulde levere den tilbage om Af-

tenen, da Fulke:e skulde bruge 

deri næste Morgen. Han ureelle 

sari pen Vej med Trillebøren igen, 

da han kom hjem med Brændet og 

var træt, og han skulde helt op 

ved Bakkemellen i Olsker mod den. 

Men da han kom tæt op mod Hul-

leanarden, korn der en Rytter imod 

ham; tiet var en lille Mand paa 

en stor Hesti  og han red lige ind 

paa ham. Han vilde trille udenom, 

men Rytteren vendte rask omkring 

med Hesten og tog fat i Skaglerne 

pen Trillebøren og kørte den bag 

efter sig. Drengen var bange for, 

at hen skulde ride bort med Tril-

lebøren, salt Folkene ikke fik den 

igen; men da Rytteren kom til 

Langen, hvor Trillebøren skulde 

ind, satte lian den og blev plud-

selig væk. Og det man nok have 

været en Uriderjordsmand, for det 

er jo umuligt for et Menneske at 

ride med en Trillebør bagefter sig. 

Paa en (hard I Øalermarie var 

gaact indenfor Selskabet i de for-

løbne 60 Aar, hvad alene Tonna-

geslørrelsen dengang det begyndte, 

og nu viser. Men vi ved jo og-

saa, hi illen Udvikling for vor Eta-

port af Landbrugsarilkier, Selska-

bet har mnallet følge, og har gjort 

det med Held ril Landets Gavn, 

ligesom ogsaa dets Amerikafart har 

vundet Ry viden om. 

der en lille Dreng, der altid tog 

imod Hestene, og natir Folkene 

kom ud pas Loen om Aftenen, var 

Hækkene eller Krybberne altid ful-

de af Sæd. Bonden var ilde til-

niide over denne overnaturlige 

Hjælper og han søgte derfor Hjælp 

mod ham hos Præsten. Engang 

da Bonden var kørt bort, tog Præ-

sten sin Bog under Armen og gik 

ned til Gaarden, og om Aftenen, 

da Manden kom hjem, gik Præ-

sten i Ornat og befalede, at alle 

Porte og Langer skulde lukkes, thi 
det var hans Mening at læse, fil 

den lille fløj op over Længerne. 

„Drengen' kom som sædvanligt 

og vilde lage sig af Hestene, men 

I det samme gav Præsten sig til -

at læse, og den Underjordiske 

maatte give sig. Han gik ud gen-

nem en Laage ved at bryde den 

ilu, og saa bister var bart, al Dør-

karmen og Væggen der omkring 

revnede. Siden saa Ingen noget 

til ham. — 

En Gaardejer havde givet sig 

i Færd med at jævne en Bakke, 

der tandtes paa hans Mark; en Dag 

hørte han nogen raabe nede fra 

Jorden, at han skulde lade dem 

beholde deres Dyne; det var Grøn-

sværet, Underjordafolkene mente, 

Manden var „klar" og sagde, at 

lian vel kunde give dem en Lang-

dyne igen, hvis de kom til at fry-

se, men Jordpletten vilde han have 
i Brug, for del var hans Jord. Fra 

den Dag blev hans voksne Datter,  

son: boede hjemme, meget syg 

De manne bære hende el Seng 

og I Seng som et Barn, og siden 

den Tid har ingen turdet have med 

Højen at gøre. 
Da'teren blev undertiden sis. In 

helt ud ill Højen paa Marken, In,-ri 

ingen ses, hvordan det kik til. Hun 

klynk. de og græd Rind, mier line 

var alene, elle s sagde hun lukt. 

Bonden segle Ramt for Troldpr k-

kers Hues le . hos en klog Grund-

rnandskone i 0..teria Sker. Hun 

fulgte med ham hjem bor at snekke 

med U,rdeijordainikerie, som hun 

tidligere havde varel I Lag med; 

men de var hende for stærke ;  de 
overmandede hende, og hun fik 

sin Helsut. De hun korn hjem, 
gik hun til Sengs, og hun korn al-

drig op mere. 

En klog Mand, der hed Klavs 

Anker, prøvede pas at slaale for 

herude. Han satte sin Kaarde i Lob-

let over hendes Seng, men da han 

gik fra hende, hk han Kaarden ef-

ter sig, saa det isinajt• etter. Ide 

huserede slemt med hende: Spin-

derokke og andet Skramler! blev 

kastet op paa hendes Seng. Om 

Natten var der et slemt Spektakel; 

der blev flyttet med Kister, hvis 

Laag de smækkede op og I. 

— — 

En fremmed Kone havde engang 

aflagt Besøg paa Siegaard, og det 

blev sent, inden hun skulde paa 

Hjemvejen. Seigaardskonen sagde, 

at hun matte ikke alene passere 

Engene, og hun tik da en lille 

Pige med sig. Da de kom lidt fra 

Gaarden, spurgte hun Pigen, om 

hun havde Kniv paa sig; Pigen 

havde ingen, og hun bad hende 

da gas tilbage til Gaarden efter 

en, da de ellers ikke kunde kom-

me over S.eenge. Pigen gik og 

kom tilbage med Kniven: de fulg-

tes derpaa over Engen, men da 

de var midtvejs, mødte de en Dreng, 

der kom ridende paa en stor, sort 

Hund; baade Drengen og Hun-

den havde gloende øjne. Det var 

dog kun Konen, der arta ham, Pi-

gen mærkede ikke noget overna-

turligt, og hverken Drengen eller 

Hunden gjorde dem noget, men 

red roligt forbi. - 

Det andet Sagn er meddelt mig 

al en gammel Bornholmer; jeg 
meddeler det I den Form, hvori, 
jeg har faaet det overleveret: 

1113~1 

801tiverr, 

Skyerne 1/regne, og Løvel falder, 
Fuglene synger ej mer'. 
Vinteren truer, og Natten kalder, 
Blomsterne sukke: Det snerl 
Og dog bærer Blus vi med Glæde, 

Vinteren kommer, og Sneen falder, 
Blomsterne visne I Muld. 
Isen optes ej af Græd for Balder, 
Timerne stivner af Kuld. 
Og dog bærer Blus vl med Glade! 



Solhvervet, kommer, 
og Bladet vendes, 

Dagen længes paany, 

Solskinnel vokser, 
og Vinteren endes, 

Lærkerne synge i Sky. 

Derfor bærer vi Blus med Glæde. 
Grundtvig. 

Vi har et meget smukt Udvalg af nye 

moderne Dametasker 
Forskellige Nyheder i [d:styrelse og Størrelse. 

Disse sælges meget billig nu inden Julen. 

Nordlandets Handelshus. 

Kongen ar lliinligll 

Kong Ferdinand ni Rumænien, 

der er linabløs syg af en Kræftli-

delse, er født 24. August 1865. 

Som Brodersøn at Kong Carol al 

Rumænien, hvis eneste Datter var 

død som Barn i 1874, blev kan 

1889 gjort til Troniølger i Ramte-

Men. Han ægtede 1893 Prinsesse 

Marie af Storbritannien og Irland, 

Hertuginde af Sachseri-Koburg, 

Datter al Hertug Alfred al Snchsen-

Koburg, og har med hende fem 

Børn, hvoraf den ældste Søn, Prins 

C Irol, har frasagt sig Tronen, men 

nu af Bondepartiet søges at fan 

• tilbage ved et Statskup, niar Fa-

deren der. Alt er I en voldsom 

Gæring for øjeblikket i Rumænien, 

og der har da ogsaa været udspredt 

Rygter om, at Kongen er død, men 

Regeringen holder Dødsfaldet hem-

meligt for at det ikke skal give 

Anledning til de Omvæltninger, 

som man frygter. Imidlertid har 

(dildene Telegrammer paa det 

stærkeste afkræftet disse Rygter. 

Kongen er syg, alvorlig syg, men 

han er ikke død. Tronfølgeren ef-

ter al Carol har frasagt sig Tronen, 

er hans lille lemaarige Ser'n, Prins 

Michael, Frugten af hans Ægte-

skab med den græske Prinsesse 

Helene. Saa vidt man forstnar, er 

der Meningen, at Dronning Marie 

•-kat være Regentinde, indtil Tron-

følgeren opveer Myndighedsalde-

ren, 

2.)1 fiar vandret. - 

VI har vandret 1 falmende Skove. 
1 Og nu sidder jeg ene i 

Skumringen her. 
Men forunderlig nar 

1 er hin Løvskovens Løndom, 
hint stille Minut, 

da alt Døgnliv blev brudt, 
og det evige lyste vor 

I Iverdag imod, 
og al Verden var lys 

og velsignet og god. 

G. Jaet redareen. 

Tjek 1133 de gylle! 
—o— 

Nu nærmer vi os Julen med Ta-

ske Fjed, og til Trods for alt hvad 

der kan optage os Mennesker af 

Travlhed og Maje, 308 begynder 

man alligevel at mærke en Gnist 

al Julestemning, den kan ingen 

Travlhed forhindre at trænge ind 

i Sindet, og man Hiver san un-

derligt mildt slemt, men gear om-

kring og ønsker, al man kunde 

gøre alle Mennesker glade om Ju-

len; desværre kan vi jo ikke ud-

rette sart meget, men [loger kan 

vi da gøre. 

.leg vil hermed henlede Opmærk- - 

aomheden paa vore Syge ude part 

Allinge Sygehus, det er jo Irist at 

ligge paa Sygehus. og særlig om 

Julen, selv om man laer saa god 

en Pleje som del er muligt at der 

kan ydes, saa savner man allige-

vel, at være sammen med sine 

kære, og at hvile I Hjemmets Skød 

Juleaften, 

Der har i tidligere Aar fra vore 

Forretningsdrivende her I Allinge, 

sno smukt blevet tænkt paa dem 

ude paa Sygehuset, vi vil ogsaa i 

Aar bede om en Gave, san vi kan 

Ina pyntet et Juletræ, og give en 

lille Julegave til hver Patient, asie 

haaber vi, at fan saa hyggelig en 

Juleaftensfest, som det overhovedet 

lader sig gate at give Mennesker 

som er bundet til Sygelejet. 

-d. 1-1-, 

Jacob Dampe og 
hans Fængsel. 

Del er nu over hundrede Aar 

siden, at de• I Danmark forefaldt 

en politisk Begivenhed, som vakte 

en uhyre Opsigt, der I næsten en 

Menneskealder var det almindelige 

Samtaleemne, og som endnu langt 

fra er glemt. Det er den Begiver]• 

hed, der hedder Dr. Jscoh Dam-

pes Konspiration, politiske Proces 

og Domfældelse og hans lyve Aor 

lange Fteegsti 	cot) Jacsbsen 

Dampe var 1 mange Henseender 

en mærkelig Mand. Han var bleven 

Student med Udmærkelse, erhver-

vede sig Universitetets Guldme-

daille for en Afhandling blev Dr. 

phil. og var i nogen Tid Redaktør 

at et Blad I Slagelse. Da han kom 

til København tog han ivrig Del I 

den politiske Bevægelse, men me-

dens denne for de fleste væsent-

ligst bestod i Klubmøder med Ta-

ler og Sange, gik Dr. Dampe langt 

længere. — Han hav de affattet er 

Skrift, i hvilket han søgte al be-
vise, al Folket lige saa vel i 1820 

som i 1660 havde Ret til at be-

stemme Landets Forfatning, og 
vilde Regeringen ikke gaa med 
hertil, meatte Folk have Lov til al 

anvende væbnet Magi, — Han tik 

stiftet en politisk Klub, hvori lian 

oplæste sit Skrift, og her opford-

rede lian Medlemmerne til at be-

væbne sig for, om det blev nød-

vendigt, merl Magt J« sætte igen-
nem, at en Afstemning om Rege-
ringsformen fandt Sled, Soni sin 

fortrolige havde Dr. Dampe en 

Snedkermester Hans Chr. Jørgen-

sen. Denne var en ærlig Mand, 

hvad ikke alle de andre Medlem-

mer at Klubben var. Da Dampe 

havde affattet et nyt Skrift, I hvil-
ket han opfordrede Solde erne til 
at stille sig paa Borgernes Side i 
Tiltilde af et Oprør, blev han an-
gli,et til Politiet af en Lege, der 
var Medlem af Klubben, og baade 
Dampe og Jørgensen blev arre-
sterede. 

Der havde næppe været nogen 

Grund til at tage alt dette Fantas-

teri alvorligt. men det var alligevel 

dat. som Minis'er Kais og Rege-

ringen gjorde. Dampe og Jurgee-
sen blev arresterede i November 
1820, a g de blev anklagede for 
Majeatet tsforbrydelsc og Forsøg 

paa Oprør. En Kommission blev 

nedsat, og bande Dampe og Jør-

gensen blev ved den dømt til at 

miste Ære, Liv og Gods. Man var 
den Gane overbevidst om, at Dr. 

Dampe virkelig vilde blive hal-

hugget paa Amager Fælled. Det 

skete dog ikke. Ved el kgl. Reskript 

af 14. Marts 1821 blev begge de 

dømte b maadede mod at blive 

hensatte i Fængsel paa Livstid. -

Som deres Fængsel havde man 

valgt Statsfængslet paa Fredriksa, 

den ene af Ertholmene Imidlertid 

vat det dog kun Jørgensen, som 

kom derover straks. Fængslet paa 

Øen var i en saa daarlig Forfat-

ning. at man ikke turde hensætte 

en formentlig saa lartig Fange som 

Dr. Dampe I det, og Dampe blev 

derfor foreløbig hensat i Kastellet. 

Her var lian 1 5 Aer, ug ener hvad 

han selv heletter, blev lian meget 

linardt behandlet et KOMMFMClerell, 
Gener rd Lorentz, 

Forts. 

tidsljellesle og Moder, 

Søndag den 12. December. 

Allinge Kl. 10 Skrftne 9,45 
Sct. Ols Kirke Kl. 2. 

Mode i Sandvig Missionshus 
Kl. 3, Men ighedshjemmet Kl. 7 : 

Missionær \Vammen. 
Tirsdag Kl. 7,30: 

K. F. U. K. i Sandvig Missionsh. 

anbefales smukke Potteplanter 
sand Hylizinter og Tulipaner 

Gartner Lindgren, Tein. 
Tlf. Allinge 68 x. 

Eo Kastemaskine 
er til Salg. 

llinnebygitard, Rutsker. 

INNIIIINIIIM11•91111••• • • 
Siografen. 

Søndag den 12. December Kl. 8 

Ndilrbilleder træ eicilie~, 

»er er 59id 
Meget morsom Dukkefilm. 

Naplaio hvehals. 
Spændende Wild-West-Film, 

• • 

Hæklearbejde 
Alt moderne Hækle- og Strikke-

arbejde udføres hurtigt og billigt 

Grammophonplader, 
lidt brugte sælges fur I Kr. Stk, 

Sandvig- Theetue. 

Averter 

Nordbornholms Ugeblad 

Allinge.Sandvig 
Ungdomsforening 
afholder Generalforsamling 
LØRDAG den 11. ds. Kl. 8 paa 
Forsamlingshuset Hammershus. 
Efter Generalforsamlingen festlig 

Sammenkomst. 
Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

læcl Børnene 
med en lille Pakke paa -juletræet! 

Mange smaa Nyheder til smaa Priser. 
Vi sælger de gode Hasselnødder for (}0 100 
110-140 Øre. Paranødder, Valdnodder, Dadler i 
Æsker, Konfekt-Figen, Appelsiner, alle Slags Fi-
gurer i Sukker, Chokolade og Marzipan. 

Køberne faar en stor Pakke for smaa Penge i 

Nordlandets Handelsbus, 

Wmagertantlet 
bebfte 13robuftioa af 'ter kftliiifnal og 9loilfant 
(-bc lluDC, gule An9etrrter f ra celeint fmt2 

ge.c3 tit fablet 43rifer i 
Nordlandots liandelsitns. 

‘o.11. os 4ærlt“ Ittnacw 
for at fff [ae en riistid dut og 	 r;;'1. 

in ti( Nina '4 risi 	ug anbefaler jcerlifi 
Znitife 
21fUnDit, Zurn-91um, .̀/91)iffli og tifarter. 
s43riferue er fra 2 PT. py. ` -‘laffe efter Rya'. 

Workitanlict 

Vi har vandret i falmende Skove 
vi har aende% en Luft, 

der var tindrende sund, 
vi har dvælet en Stund 

i et Eventyrland, 
i et Vidunderslot. 

Grønt, brond± og Haat 
og gyldent og gult - 

alle Farver var tændt. 
De lyser endnu, skønt vor 

Vandring er endt. 

Vi har jublet og lut under Løvet, 
vi har hilst med en Sang, 

hvad der falmet s.ia skønt. 
Selv da Løver stod grønt 

var Guds Skov kun en Afglans 
at Skønheden lier. 

Et Eventyrskær 
faldl ind gennem Ruder og 

klar Mosaik. 
I en Domkirkes Dunkelhed 

var det, vi gik. 

Og vi standsed vor Vej 
gennem Skoven, 

vi stod stille og nød delte 
lagre Sekund, 

dette Lysstraalebundt 
dette salige Nu, hvor all lav 

og svandt hen 
og det var som igen 

Guds Paradis blomstred for 
Menneskets Fod 

og al Verden var lys og 
velsignet og god. — 

Sidelims lerfirliej fie 
og Neparatit net udførte. 

Christian Jensen, 
Sadelmagersvend. 

Tlf. Allinge 122. ~~~ 
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Kalle-, The , DenatIrt- og 
Spirre.rker. 

Kage , Desmert Paa,[]rgs-
og Spiargaller. 

Syltetalarker, Kompot 9ker, 
Fletioaker.Ragoutak er, 

Kagesker. 
Kartoffel- og Potageal ker 

prima 2 Taarns. 

Skoale, Vaser og Nips.  

Kaffemtel kan anbefales som 
en præsentabel og, da Priserne 
er yderligere nedsat, tillige 

billig Julegave. 

9. ̀ Q. Xoltri, 11.o 

11  
få 0 
IV\ IL" 

WEEY 	 a =1:4?.!1: 

Viklualieforreloingen 
Tlf. 45. Lindeplade Tlf. 45. 

fiklualigorroloingeo 
Tlf. 45. LIndeplada Tlf. 45. 

Fersk Flæsk 9 
Kalvekød, Oksekød, 

Glem og Ænder. 
Reptil Julestegen her! 
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Kaffe-Duge. 
Størrelse 90 x 90 cm. 
- 	110x 110 cm. 

Med Hulsøm St. 85x 85 
105 •:< 105 
130 x 130 

- 

- 

hellinned 90x 90 
- - 	115x 115 

Dug 105x 105 
ined 6 Servietter i Æske 

Herre-Iiingeri. 
Manchetskjorter med Vende-

manchet og 2 Flipper 
Bindeslips ca, 250 paa Lager 

fra 1,00 - 
Stofgarnacher 
Kulørte Stofhandsker 	fra 
Dogskindshandsker 
Vaskeskindshandsker 
Forede Skindhandsker 
Silke-Flipskaanere 	fra 

• : Japanske Smaating 
uldne, strikkede Veste 	do *

: Polar
. 

 huer i Olskind 	3,00 : i Vaser, Syæsker, Askebægre, 

er paa lierne, 
	• 	, 	sort Skind 	5,00 • 	Cigar- og Cigaretbægre, 

• tio. 	brunt - 	5,25 : 	smart Lakæsker, Sykurve, 
i stort Udvalg i m 	flotte • Matroshuer 	 350. 2,25 1,', 	Vindharper. 

Mønstre til 	 • Fingervanter 	215. 1,60 : Endvidere smag Kurve, Nisser, 
Damer, Herrer og Børn. 	• Seler 

Dameveste 	fra 6,25-15,00 : 	
135. 0.85. 036 •• sinaa Lysestager, Rejsebøjler, 

Matroshabitter 	. 	Naaleholdere, 
Herrepulover 	- 8,75-14,00 : føres paa Lager i 3 Kvaliteter. : Slibemaskiner til Giletteblade 

Fikse Sokker i stort Udvalg. •
•• 

Stortrøjer i 2 Kvaliteter. 	• 	og meget andet. 
• 

Pullover og • • Drenge. 

(fifter Salget 	. zil Julen årabefales 
røget Hellefisk. røget fax 

af be bebfte Cbaliteter 
er bett !ture 9i4 eliffirrisig foretaget, 

13riferne t)ereftcr meget tave for alle be 
93arer, font Der nobbenbig Tfal robe tit pletl. 

fcelger bl. a. be bebftc ftesifri !Minutur a Tlf 

45 Øre. store 91ofiner og fine %afiner tiben 
SITerner a 45 og 50 øre. store, gobe 
lier.  a 30 tre. Zejlige frifre 	ruler a 35 £). 
2,5 rg for 160 tre. 

VI ;iitegroUit kriger Di be ollerbeMte 
glifengrflit, og alle, font gerne bit babe rigtig 
gok pelfiltagenbe alilitiff, man buge' at (frive 	  
benne paa Crbrefeblen til 	 Hjemmelavet 

Prisen nedsat. 

af gatlire fortræffelig gbalitet amerir. Monnet 
i cedre, 13ofer og Ion fægt Znuff, (hanbet 

ftore og fmaa fægte. fiSefte haliff 
9iligfigteotel, jnlbfigtentel og graf t 

1)ar gange fmaa Frifer paa Dife 93arer og 
tager ogfaa gerne arte gobe CrbDarer font 
Wing eller i ,Ntte for antire Marer. 

f?anets1-?tis. •, 	
modtages 

Bestilling p Juleal 
Ølringe J3ry99eri. 

Nøkfien-Vidstyr 
af alle Slags anbefales som nyttige Gaver. 

Knive og (4afler, rustfri Bordknive, Nikkelgafler 
og Skeer. Billige Priser. FJ9erkrwitake. 

Gaiapparater og Primus. 
Emaillerede Gryder og Pander in. ni. 

Værktøj fer Ilaandwerkere i bedste Kvaliteter. 
Billigere Værktøj for Bern. 

Skøjter. Et Parti er hjemkommet og vil sikkert være en 
god Gave til Drenge og Piger. Prisen er betydelig nedsat. 

P. C. HC:›LalViy 

røget tilaaaebryst 
og kogt Lax i Danser. 
Mnrdiner. Sild I Tomat. 

Aerniumer i lo1. Vægt og. 11... 
Airi»lofter i Elbete.rmcn.tået... 

Gaffylhilar 

fiklualierorroliliogen 
45 Lindeplad4 U. 45 

Fineste Paalæg 
Safter og Konnervi, N, 

.Jordbier, 1lindbler, ()muge, 
Abrikon og bl. llarmrlade. 

Prisen nedsat. 

Viildielorrelobjell 
Tlf. 45. Lindeplads Tlf. 45. 

Fare, Sylte, Medhiter 

2:Zorbl ctnet' t?anelst-?tic, Prima obigIniaidadnagkeZminiment.  ekod. 

frifte %rer 

Gulvtæpper 	: Nellinnede Duge :Bord- og Divantæpper.: 	Kurvestole. 
• i smukke, blomstrede Dess. 

	

Smyrnatreppe 130x 200 16,20: 130x 130 cm. 	fra 6,00 

	

155 x 240 fra 23,40 ; 130 x 155 cm. 	- 7,50 

	

Velourtæpper 138x200 - 42,00 • 130 x 200 cm. 	- 9,85 
- 170 x 235 - 68,00. 130 x 225 cm. 	• 11,00 
- 200 x 300 - 108,00: 145 x 280 cm. 	- 17,50 

lmitterede 	40x 80 - 	2,25 • Hellinnede, damtærnede Duge 
Smyrna 	60x 120 - 3,85: 	130x 190 	6,85 

Forliggere 	70x 140 - 	5,25 ;,_ 	130x 220 	8,50 
	 "Pø ••••• 	  

• 
Damestrømper. : Lommetørklæder. 

	

5,85 	 5,25. 4,00. 3,50 
6,85: Strømper i Uld og Silke 

	

7,00 • 	moderne Dess. fra 

	

5,50: 	i Traad og Silke - 

2,00  Prima merceriserede 

	

1,35 • 	 3,85. 2,75 
1,85  : Silkestrømper 

	

1,35 • 	Silkeflor 

▪ Kulørte uldne Strømper 

• 

225 • 	 pr, 6 Stk. 1,93 

2,25 Hvide Damelommetørklæder 

2 50 :, 2 Stk. broderede i Æske 1,35 

2.85  Broderi og Blonder til alle Priser. 
41" ; Tørklæder i Silke og Mol med 

365 Lommetorkl. ni. Billeder fra 0,10 

• Lærredtørkl. fra 	- 	4,88 

• med Hulsøm 6 Stk. 210 

.• 6 Stk. 	do. paa Karton 1,40 

Hvide udv. Herretørklæder 

• • 

   

Køb Julegaver i Magasin du Nords Udsalg. 
	> Køb i Tide! < 	(k« 

Udvalget er større i Dag end I Morgen! 

 

'agersin du 9tords 21dsalg 
ved Victor Ylanck, Allinge. 

   

• 

• 

• 	

Silketricoline. 
▪ Nye, fikse Underkjoler 

6,85 Prima tærnede 
• - stribede ---- 

	

7,00  : 	Benklæder 	 fra 
4.85 „,• Chemisser 
1,20 • Combinations 

6'30  Store moderne trekantede 

	

8,40 • 	 Sjaler 
71 :2050  Kjoler med lange Ærmer 

• 
2,75 • Bordtæpper i Gobelin 

	

3,65 • 	13,00. 10,00. 8,50. 7,00. 
3,35: Pliisch-Bordtæpper 

	

5,50 • 	31,00. 25,00. 20,00. 
8,85 : Gobelin Divantæpper 

	

4,75 	25,00. 18,50, 15,00.  
7,20 • Franske Velour- 

• Divantæpper 
6,85 GobelintVægtæpper fra 

• 
• 

• 
• Søgræsstole 

	

5,00: 	med Gohelinhetræk 32,50 
: Lyse og mørke Stole 

	

15,00 • 	 med høj Ryg 19.00 
: Gule Kurvestole 	14,75 

11,00 : Barbe-Kurvestole 	 7,75 
• Puder 	 pr Sæt 4,40 

	

38,00: - 	 pr. Stk. 3,25 
2 00 : Systativer med Pose 	3,65 

Stofhandsker 
med Halvfor fra 
- Krave -

Skindhandsker 
4,75 Ruskind 
650 • Vaskesk ind 

: Forede Skindhandsker 
18,75  Moderne, strikkede, uldne 

12,00

norske Luffer fra 
• Uldne Fingervanter 

3,50 
11,00 
10,50 
5,50 

Damehandsker. 

Imit. 	og Forliggere. 

       

• 
• 

  

         

Største Udvalg i 

        

      

Færdige uldne Kjoler, 

         

  

Damefrakker 

     

         

      

• 
• sorte og kulørte 

: fremstillet paa Magasin du Nords 
• 
• Systuer 
: haves paa Lager i fikse Faconer 
• 
• og i alle Modefarver 
• 
• fru Størrelse 36 -48 
• 
• Smaa Priser. • 
• 

        

med og uden Skind. 

Moderne Dameparaplyer 
fra 7,00 

Almindelig Facon 	 4,50 

En god Julegave 
er en god Skindkravel 

Skindkraver haves til alle Priser. 

  

        



Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 

øm.-ealtevie 
Rønne 
Nyker 
Klemens 
R' 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8,15 
8,32 

2,45 
3,02 

6,30 
6,47 

8.45 3,15 7,00 
9,01 3,31 7,16 
9.15 3.45 7,30 
9,27 3 57 7,42 
9,35 4,05 7,50 

Nrandrig-Bausas 

S indvig 11,45 4,25 8,10 
Allinge 11,52 4,32 8,18 
Tein 	12,02 4,41 8,27 
Rø 	12,19 4,55 8,43 
Klemens 12,35 5,11 8,58 
Nyker 12,48 5,21 9,10 
Rønne 	1,10 5,40 9,30 

Søn- og Helligdage. 
Runne•-ffilandirle 

Rønne 	8,30 1,10 7,25 
Nyker 	8,46 1,26 7 41 
Klemens 8,57 1,37 7,52 
Rø 	9 1 1 	1,51 	8,06 
Tein 	9.24 2,04 8,19 
Allinge 9,33 2,13 8,28 
Sandvig 9,40 2,20 8,35 

FlandvIg-Hame• 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemens 
Nyker 
Rønne H. 

5,55 8,45 
6,01 8,51 
6,09 8,59 
6,23 9,13 
6 37 9,27 
t;,47 9,37 
7,05 9,55 

11,40 
11,46 
11,54 
12,08 
12,22 
12 32 
12 50 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Bornholms Brandforsikringselskab 

Sognekomm. Alfred Larsen. 
Dampskibsexpeditionen, flaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., imMandag og 
Torsdag Form. 

Sygehuslægen 8 0 rig 2-3. 
1•14,1kebo2samlnytii (Borgerskolen 1. Sal 

Læsestuen: Sognedage fra 5-9 Eftm. 
Udlaan Mandag og Fredag 7-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
1-firelpekassen : Form. Arb. Wald, Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv. 
Jernbanesi. Varehuset aabent for Gods . 

8,30-12 og 2,30-6. 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4 
Kirkeværgen 3-4 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm.-  
ostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
k andinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 	, 
spa rekassen 9 -12 og 2-4 
Stempelfilial i Sparekassen. 9 IZ, 2--4 

Branddirektøren do 
stat,,,ii,odh-ii for Livsforsikring ved 
Stationsl. Kofoed. Kontortid 9 -12 Fm. , 
telegrafstationen 9- 12 og 2 • 6 
Toldkamrd 8 -12 Form, 2-.5 Alterm. 

3agar De en Pige, en Karl 
ruang- 

ler 	
en Dreng, eller ang- 

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. 1800 Hjem og læses af sen godt 

arm hvert eneste Tyende. En 

Iler 	
An- 

nonce 	er i Bladet vil derfor 3F1 9 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

,,RO AL" Koge-Chokolade 
E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANSK{ FA11RI1S AT 

4.••••••••••••••••••••••••••• 

ø • 

• 
• • 
• • 
▪ • 
▪ • 
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med den rive  Noilcheisitiortoll  Spare- og Vende-Manchet 
sælges 

1k.GASik. Ar  DU 

Mægtigt Udvalg i Manchetskjorter 

til absolut billigste Priser. 

Victor Planck, Allinge. 

Pr. roohdrpodo Kakkelounskul. 
Kulskib ventes i Løbet af faa Dage og Bestillinger bedes venligst 

indgivet. 

Vi har endnu rigeligt Lager-  af prima knuste renharpede 
Gamk-.olees. 

?Minør 	 ug 43rourtforretiting. 

BORNA MARGARINE 

er fin, frisk bg velsmegontiu og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

9)y9er e2.1. 

iesz`c7cei,i!et, 
9,301-d. 

»;isp 

etrlsher' 
export 
ØI 

slanke flasker 
fn. 611/01--Elk. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Flagninger 	Meddelelser - Festsange - Konvolutter - Brevpapir 

KI~1=3=lek 

fil juieaer 
41) 

C.) 

(111) 

41411 

'd:a min )uleudstillin 
i øjesyn..,c&- Kesb Le.getejet 

Vug. Xdocl, ved åkolen. 
Vi har det største Udvalg  og  altid noget nyt og  originalt. 

Største Udvalg Jule- og Nytaarsli.ort. 
Æskepost, Brevpapir, Julehefter og  Almanakker, Billeder. 

Tasker, Pengebøger. 	Fine Ting  i Nips. 

En ,god jule.gaue til rimelig 
finder De lettest hos Chr. Kofod ved skolen i 

COtTTIX.' 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms bødl' Nådig, 
f -gnastillee, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højline Produkt til sine Mas]. 
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig  sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

En splinterny Julevise, 
der kan synges paa den gamle, kendte Melodi: ,Rundt paa Gulvet«, 

Nu kommer Julen atter, den store Glædesfest 
t  med Juletræ og  Gaver; men hvor køber man 

hos JENS HANSEN! 	

læ Hvor findes der cl Lager af gode Vinterk'r, 
af Udlej  og  af Sokker, der varmer kolde Tæer? 

lios JENS HANSEN! 

Hvor findes der blandt 
 
dt Klædninger det fine, noble Snit, 

og  ej  er noget Skidt? der klæder alle unge Mænd -- 
hos JENS HANSEN! 

Hvor findes der et Udvalg af Hatte, Huer, Slips, 
af Sk jorter, Kraver, Seler, af Legetøj  og  Nips? 

hos JENS HANSEN! 

Og  Kjoletøj i Massevis paa Disken er lagt frem, 
af uldent Klæde - 	Silkeflor! 	ja, De vil fryde Dem 

hos JENS HANSEN! 

Etdejligt uldent Tæppe, en Dyne til vor Mor, 
en Dragt til lille Peter 	den hænger paa en Snor 

hos JENS HANSEN! 

Man klager ellers over at Pengene er smaa, 
vil De ha' meget for dem, saa maa De altid gas 

til JENS HANSEN! 

Der er det største Udvalg, der er det bedste Kram, 
bekendt fra Dueodde til Hammeren er skam 

kun JENS HANSEN ! 

kan jeg  anbefale et stort Udvalg  af billige, pæne 

Kaffestel, Spisestel, Vandstel, Skaale i Sæt, Kan-
der og }opper m. m. - Glasuarer af alle Slags. 

Skaale, 	sjetter i mange Størrelser og  Priser. 

isfade og tallerkener. ølgla5, slebne og  pressede, 
meget billige, Vin- og Likenslas, Krystalskaale 
og  Vaser, meget smukke Ting. 

figurer, Vaser, Xips. 
Kaffestel fra den kongelige Porcelænsfabrik 

er nedsat i Prisen og  kan anbefales som nyttig 

-- og  smuk Julegave. --- Da det altid kan købes 

Stykkevis, bliver det let overkommeligt at samle 
et værdifuldt Stel paa flere Gange. 

p. e. 
~0Z98~219~  

HATTE 

€~18ff3t~ 

dem bedst? 

MdgdSillduNordslids.effinnwr-,  - 
VICTOR PLANCK 	tøj  

Teif.5 	ALLINGE 	relt 5 
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Fine ilalienske Haarhaffe 
Bedsfe Kvalifeler 

Billige Priser. 


