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2den Aarg. 

Ærede Læser! 
Det nærmer sig mod Slutningen 

af det gamle Aar. 
Vi er allerede midt i December. 
Juleskibet er kommet med nye 

Varer til de Handlende. Ogsaa Jule-
mærket er kommet, og 'det købes 

og paaklæbes de mange Kort og 
Breve, der sendes til Slægt.og Ven-

ner i Anledning af den kære Jul. 
Overalt erJulestemningen begyndt 

at brede sig ; den skinner ud af de 
oplyste Butiksruder og spreder sit 

Lys i de mange straalende Børne-
øjne ; thi Julen er Børnenes Tid l 

Men ogsaa de ældre rives med 
af Julestemningen og føler Trang 
til at sprede lidt festlig Glans i 

Hjemmet og til at glæde Familien. 
Det er jo kun Jul en Gang om 

Aaret. 

Husmødrene faar travlt med al 
købe ind, og Fatter selv glemmer 
for en Tid sine daglige Bekymringer 

og Ærgrelser og sætter sit Haab til 
det nye Aar — til Fremtiden 1 -
og han.' griber sig selv i at gøre 
smaa hemmelige Juleindkøb — -
Gaver til Kone og Børn. 

— — — 

Ogsaa vi er grebne al Julestem-
ningen og har netop nu i Juletiden 
en lille Overraskelse til vore Læsere. 

Vi har nemlig besluttet os til at 
uddele 

250 Kroner! 

To lilloilretie Halviredsioslyve 
koøer i Præbier, 

der ved Lodtrækning vil blive for-
delt blandt alle vore Læsere, der 
nu inden Jul tegner sig soul 

i,  Abonnenter paa „Nordbornholms 
Ugeblad for det nye Aar. 

 Præmierne vil, som onistaaende 
Annonce udviser, blive fordelt saa-
ledes: 

1 Præmie paa 50 Kr. =-- 50 Kr. 

	

3 — 	„ 20 Kr. ---= 60- 
4 	— 	. 10 Kr. =----- 40 — 

	

20 — 	. 5 Kr. — 100 - 

talt 28 Præmier til el Beløb af 250 Kr. 

— Abonnementsprisen bliver den 
samme som hidtil, næn maa betales 
forud for to Kvartaler med 1 Krone 
for Iste Halvaar 1915. 

Enhver Abonnent faar sit Navn 
g Nunimgr indført i Abonnements-
rotokollen, eg af disse Numre bli-

r de ovenfor nævnte Præmier tid-

. ruhue i Overværelse af Notarius 

'Publicus. 
For Præmierne udsteder Bladets 

Forretningsfører Anvisninger paa 5 
Kr. Stykket, for hvilke de Vindende 

11,All købe de Vater, de ønsker sig, 
flos de 1 landiende og Næringsdri-
vende i Allinge-Sandvig, som aver-
terer heri Bladet. Vinderen al de  

50 Kroner faer saaledes udbetalt 10 

Anvisninger a 5 Kr.. og behøver 

ikke at købe for hele Beløbet i en 

Forretning. 
De vindendes Navne og Størrelsen 

af den dem tilfaldne Gevinst vil 

efter den stedfundne Lodtrækning 

blive • bekendtgjort heri Bladet, hvor-
efter Præmietagerne kan afhente 

deres Anvisninger hos Bladets For-

retningsfører, Sparekasseb. Ridder, 

Agitår for vort Blad! 
Enhver af Bladets Læsere, der in-

den Jul har samlet 10 Abonnenter 
pas „Nordbornholms Ugeblad" bli-

ver selv Fri-Abonnent med samme 

Ret til Andel i Præmieuddelingen. 

Jortleos Pelrolemosiorrad. 
Amerikanske Geologer har nylig 

foretaget omfattende Undersøgelser, 
hvoraf de mener at turde slutte, at 
man maa regne med, at Jordens 

Petroleuniskilder i en ikke fjern Frem-
tid vil være praktisk talt udtømte. 

Fra den Tid Amerika begyndte 
at udvinde Petroleum, til Udgangen 

al 1912, har de forenede Staters 
Petroleumskilder leveret lab 2817 
Millioner Fade Petroleum, og regnes 

for Tiden at levere over 200 Mill 
Fade om Anret. Men i de sidste 

Aar er Produktionen vokset meget 
langsomt, og der maa ventes snart 
at blive Tilbagegang. 

Kilderne i Deinisylvarlien og New-

York, som var dem, der først Inges 
i Brug, leverer nu knap Tredjedelen 
af, hvad de leverede for en Menne-

skealder siden. Den største Mængde 
Petroleum kommer fra Slagerne Ka-

lifornien og Oldaliaina. Men Olien 
fra disse Egne kan ikke i Kvalitet 

niaale sig med den fra de østlige 

Stater. Stiger Petroleumsforbruget 
efter samme Maalestok som hidtil, 

mener de amerikanske Geologer, at 

det vil være ude med Jordens Pe-
troletunsforratid allerede i 1935. 

1 de andre Petroleuinsfrembrin-
gende Lande, især i Rusland og 

Galizien, skal Forholdet være om-
trent det samme som i Amerika. 

Sagtens vil man opdage ny Kilder, 

og saaledes vil Behovet kunne dæk-

kes endnu en Tid ; men allerede nu 
synes den Antagelse berettiget, at 

Petroleumens Tidsalder ikke vil vare 
mere end all talt et Par Aarliun-
dreder. 

Hu skal elske die 
—o— 

Richard skriver i .Land og Livs-
anskuelse" om Budet „Du skal elske 
din Næste- som dig selv", al dette 
gælder alle Mennesker uden Und-

tagelse; 
„Du skal elske din Hustru — og-

saa npirr hun en Dag vender op og 
nud jiati al Ting i din Stue og kal-
der det Hovedrengøring. Du skal 
elske din Mand 	ogsaa naar han 

Nyt fra London. 
—0- 

1. P. Muller og hans Sønner. 
Den ældste skal som frivillig til 
Fronten. Englands yngste Soldat. 
MUllers nye Bog om Aandedrættet. 

Den frivillige Bevægelse i England 
har bredt sig stærkt. Allerede nu 
er en Mængde Territorial-Afdelinger 
— det er de frivillige Korps, der 
oprindelig kun var bestemt til Hjem-
landets Forsvar — i Ilden ovre i Flan-

dern, og bestandig nye Regimenter 

sendes derover. Del er bleven 	• 

Æressag for den engelske Ungdom 
al melde sig under Lord Kitchellers 
Fane. Forleden Dag oplyste Ha-

ledes Finansministeren, Lloyd Geor-

ge, paa et Møde sine Tilhørere out, 

at hans to Sønner skulde til Fron-
ten. ,Det er to at Gammel-Englands 

braveste Gutter", sagde deres Fader 
med bevæget Stemme. ,Tror I, jeg 

vilde sende dem af Sted, hvis det 

kun gjaldt en Kamp om Penge el-
ler Magt? Men nu gælder det Eng-

lands Ære. Derfor skal de med." 

Og som Lloyd George tænker, 
saaledes tænker i øjeblikket Stør-

steparten af det engelske Folk. Det 

er ikke blot Fædrene og Sønnerne, 

der forstsar, at nu er de største 

Ofre ikke for store. Ogsaa Kvinderne 

er med i Bevægelsen. De tilskyn-

der og opildner. De holder Taarene 
tilbage og gør Vold pas deres Hjer-

ters Frygt. 
.leg kan fortælle et udmærket 

Eksempel herpaa. Vor berømte 
Landsmand, I. P. Maller, har for 
adskillige Aar siden taget Ophold 
i England. Han leder i London et 
stort institut for „Mit System". Hans 
Børn føler sig som Englændere, 
hvad rimeligt er. Den ældste Sømi, 
Ib, bad sin Fader om. Lov til at melde 
sig som frivillig under Englands 
Flag. Han fik den. Det har sikkert 
kostet hans Fader og Moder — i 
hvert Fald hans Moder — en !merit 
Kamp, inden true kunde bekvemme 
sig til at sige Ja til Sønnens An-
modning. Men for hendes Drenge  

var England-blevet et Hjem — de-

res andet Fædreland. Derfor vilde 

hun ikke sætte sig mod Ibs indstæn-

dige Ban. 

Ib blev saa optaget i et af Lon-
dons berømteste frivillige Korps, der 
hører til City of Londons Regiment. 
Det er lutter udsøgte Folk, Clubmed-
lemmer og West-End-Mænd — alle 
Sportsfolk om en Hals, og næsten 
alle har de Garderhøjde. 

Siden Midten af September har 
de ligget i Lejr paa et Højdedrag 
Syd for London ved Upper Waling-
ham, de sover om Natten, rullet i 
Tæpper, paa den bare Jord. -
En Mængde af disse unge Sports-
mænd dyrker .Mit System", og de 
er oppe om Morgenen før Kl. 6 og 
gennemgaar alle Systemets Øvelser 
under Anførsel af lb, hvorpaa de 
slutter at med en Spand Vand over 
Hovedet. Saa stiller de til Morgen-
Exercits. Soldaterlivet er for dem 
en rig og morsom Form for Sport, 
og de Farer og Rædsler, der venter 
dem, skænker de næppe ret mange 
Tanker. Deres General — den fra 
forskellige Felttog berømte Sir Bio-
don Blood — har gentagne Gange 
rost dens for deres Iver og Fremskridt, 
og de længes efter den Dag, da de 
skal til Fronten. De-faar 1 shilling 
om Dagen og alting trit: rigelig 
Kost, Undertøj, varme Sweaters og 
Sokker, solide Støvler etc. De faar 
ogsaa udleveret en lille Svippestok. 

Ib »ler er den yngste Soldat i 
hele den britiske Hær. Han er nem-
lig endnu ikke fyldt 16 Aar. Allige-
vel er han en af de bedst udviklede 
i sin Bataillon, Han -er 6 Fod høj 
og vejer 150 Pund og har allerede 
en glimrende Sportskarriere bag sig. 
lian har vundet 18 Præmier i Ro-
ning, Skøjteløb, Skiløb, Svømning 
og Gymnastik, og han er den ene-

ste Dansker, der nogensinde har 
faaet sit Navn indskrevet paa engel-

ske Vandrepokaler for Roning og 

Svømning. 
Ingen af hans Kammerater vil tro, 

at han kun er 16 Aar. Han plejer 

derfor — belært af Erfaringen -
al sige, at han endnu ikke var fyldt 

19. De andre kan ikke forstaa, at 

lian ikke behøver at barbere sig, 

hvad der volder dens selv Ulejlig-
hed liver Morgen. De tror, han har 

en hemmelig Salve, og vil have, at 

lian skal rykke ud med Opskriften. 
Ibs Tæer — le nu ikke kære Læser 

— er ved Fodparaden bleven rost 
som de bedste i Bataillonen. Det 
er jo en bekendt Sag at disse oh-
scure Legemsdele spiller en stor 

Rolle for Infanterister. Enhver, der 
har været Soldat, ved, at langt de 

fleste Sygemeldinger skyldes hudlø-
se Tæer, Fodsved etc. 

Den raske Gul sendte mig fade-
de,' et Kort fra Lejren. Der slaar 
blandt andet:, „Jeg har det udmær-
ket godt herude og sover med 8 an-
dre i et Telt. De giver os nok at 
bestille. 'Morges skulde jeg og to 
andre skære Bacont til 1000 Mand. 
Jeg skal Mig i Fingerve, saa det 
blødte ad 	. . • til. Det er lieder- 

drægtigt koldt herude, men det bli-
ver koldere". 

Ib har 2 Brødre, men de er endnu 
kun 111/!  og 6 Aar gamle. De er 
meget kede at, at de ikke som de-
res store Broder kan komme med i 
Krigen. Den ældste af dem er ble-
vet Medlem af et Land-Kadetkorps. 
Han er desuden en glimrende Sports-
mand. Begge er de fysisk udviklede 
langt over deres jævnaldrende, og i 

aandelig Henseende er de veludru-

stede. 
Der er en Mulighed — heldigvis 

dog kun en yderst svag — for, at 
I. P. Midler selv kan komme med 
i Krigen. Før det sker, skal dog 
Danmark indblandes i det store Op-
gør, og det indtræffer forhaabentlig 
ikke. 1. P. Mtiller er nemlig dansk 
Ingeniørløjtnant, og han har meddelt 
sit Regiment, at han holder sig rede, 
hvis Danmark skulde faa Brug for 
ham. 

løvrigt er »ler travlt optaget 
paa sit Institut i Dover Street. Hans 
System har slaaet udmærket an i 
England, og hans Bøger lIgesaa. 
Han har fornylig udgivet en ny, 
der hedder „My Breathing System". 
Den er foreløbig — som adskillige 
andre af hans Bøger — kun udkom-
men paa Engelsk. Den skal lære 
Folk at aande paa den rette Maade, 
og har gjort megen Lykke i Eng-
land, hvor Interessen for den fysiske 
Kultur er langt anderledes udbredt 
og rodfæstet end i Danmark. 

I denne Tid er Maller optaget af 
Forberedelserne til Dannelsen af 
el Skikorps, der i Vinter kan optræde 
paa Krigsskuepladsen. England har 
jo en Mængde Sportsfolk, der i den 
kolde Aarstid dyrker Skisport i Nor-
ge eller Schweiz. Det er »lers 
Mening at samle frivillige Skiløbere 
i forskellige Korps, og hans Ide har 
faaet en god Modtagelse. Bladene 
— f. Eks. _Daily Mail" — har gi-
vet den deres Tilslutning, og Krigs-
ministeriet interesserer sig for den. 

Asmus Dienier 
i .Sund Sans". 

Uddrag af et Brev 
fra en tysk Turist, der gennem man-
ge Aar har gæstet Bornholm. 

Berlin 3/13. 1914. 
Siden jeg sidst skrev til Dig, er 

passeret saa meget, og man har næ-
sten ikke kunnet koncentrere sine 
Tanker om andel end Krigen. Hvad 

vore brave Tropper har ydet paa den 
østlige og vestlige Krigsskueplads 
er vel nok bekendt i Eders nevtrale 

Land. 
Jeg læser ofte at Danmark, Seer-

rig og Norge har indset med hvilke 

skændige Løgne de er blevne over-

svømmede fra England og Rusland, 
men særlig efter al Sven Hedin per-

sonlig har overbevidst sig 0111 Usand-

heder i disse Beretninger. Ogsaa 
de herboende Danskere har alle be-

tegnet hine Efterretninger som skam-
løse Løgne og erklærer det for de-
res Pligt at sende sandhedstro Be-
retninger til deres Hjemland. 

forglemmer sig selv og ryger Cigar 

i Dagligstuen og slaar Aske af paa 
Urtepotten. Du skal elske Børn — 

ogsaa naar de gør Støj og vækker 

dig af din Middagssøvn. Du skal 
elske de unge, ogsaa naar de siger 
dig imod. Du skal elske de gamle, 

ogsaa naar de har en anden Mening 
end du. Du skal elske din Nabo, 
ogsaa naar hans 12-aarige Datter 

spiller Fingerøvelser, ja endogsaa 

hvis han har Gramofon. Du skal 
elske din medrejsende, ogsaa naar 
du sad og troede, du skulde have 
Kupeen for dig selv, og der sart I 

sidste Øjeblik kommer en Kone ind 
med en Mængde Bagage og 3 smaa 
Børn. Du skal elske dine Modstan-
dere, ogsaa de politiske: — er du 

Højremand, skal du elske Social-
demokraterne, og: er du Radikal, 

skal du endogsaa• elske Venstre-
mænd". 



	

At denne Krig kræver menneske- 	Ministeren havde overfor Orni,P(': 

lige Oh e er klar! men det 	e 

Folk bærer dere gerne. f 	del 

updser, enieu sejre eller g'et under. 
Til  de  pirvieige om hvilke I sand' 
ssaifigvis har læst, hører ogsaa r or 
7 	som med Masser af andre 
Studenter lod sig uddanne til Tele-
graftjeneste. Han er en dygtig Sol-
dat, thi i den skarpeste Kugleregn 
har han opgravet en fransk Kabel 
foran de tyske Skyttegrave, opfanget 
Telegrammerne og skaaret Kaplen 
over. For dette er han ogsaa ble-
vet belønnet med Jernkorset. Mange, 
mange af dem, som har gæstet Eders 
smukke ø, staar nu i Felten, man-
gen en er ogsaa allerede falden. 
Men alle, som kommer saarede til-
bage og biiver plejede raske her med 
den største Kærlighed, kan næppe 
afvente den Tid, da de igen skal 
vende tilbage til Fronten. Her her-
sker en saadan Begejstring, at Tu-
sinder, som endnu ikke er tjeneste-
pligtige, maa vises tilbage, enhver 
vilde 'gerne ud imod Arvefjenden, 
men frem for alt mod Englænderne, 
som til Hjælp har hidkaldt Negere 
og indiere, altsaa sandart« Racer, 
som de ellers ikke betragter som 

Mennesker, men som Dyr. Tunge 
Ofre fordrer Krigen, sagde jeg før. 
Ogsaa vi har bragt et saadanl, idet 
vor elskede . 	. . er falden den 22. 
November er falden imod 'Russerne, 
hans Kammerater fandt ham næste 
Dag og helt udplyndret af Kosak-
kerne. 

Du kan nok tænke Dig vor Jam-
mer over dette Tab — men han 
faldt i Kampen for Fædrelandet og 
for sine kæres Forsvar; denne Tan-
ke trøster os, ligesom Tusinder an-
dre i vor Stilling. 

Da man holdt mig for gammel 
til at komme ud i Kampen, har jeg 
i mine frie Timer viet mig til Vel-
gørenhedsarbejdet. Jeg leder en 
Komite til Understøttelse af Familier, 
hvis Ernærer er i Felten, og der gi-
ves nok af Arbejde, her er mange 

som trænger, thi mange flittige 
Hænder, som ellers kunde fortjene 

Brødet, maa nu gaa ubeskæftigede 

og henviste til deres Medmenneskers 
Velgørenhed og Medlidenhed. Du 

ser altsaa, al ogsaa hjemme kan man 
gøre sig nyttig. Og vore Kvinder 

skulde Du blot set Der gives vel 

næppe en, høj eller lav, som ikke 
har Strikkestrømpen i Haanden og 
strikker de saa velkomne graa Strøm-
per, som i Hundrede Tusinder af 
Eksemplarer bliver sendte til Solda-
terne. 

Saaledes bringer enhver Fædrelan-

det, hvad han forment-, og det vil 

nok ogsaa bringe os Sejer og en 

lang Fredstid. Ja, jeg er saa sikker 

paa dette, at jeg allerede nu glæder 

mig til at komme over til det dej-

lige Bornholm til næste Juli. Det 
er sørgeligt at saa mange Menne-

sker ogsaa hos Eder, lider under 

denne usalige Krig, men jeg tror, 
at næste Sommer, vil de indhente 
dobbelt og tredobbelt, hvad de nu 
har tabt. 

Lev nu vel og tænk ved Juletidens 

Glæder paa Eders tyske Bekendte, 

der denne Gang gaar en meget al-
vorlig Fest himle. 

S. M. 

„1-lammerenk`. 
—0— 

Det i sin Tid nedsatte Amtsrends 
Udvalg bestaaende af Amtmand 

Valløe, Anton Hansen, Bodilsker og 
Engel, Svaneke, som skulde rejse 
over og forhandle med Ministeren 

om et Tilskud tit Drillen af Hamme-
ren, forelagdes i Anitsraadsmødel i 
Lørdags følgende Redegørelse og 
Indstilling. Tilstede ved Mødet i 
København var ogsaa vore 3 Rigs-
dagsmænd samt Generaldirektør 

Nordlien, Kontorchef Krarup og Sek-
retær Hotel' Colding.  

formændene fremlagt Tilbud fra et 
1<sansartinni, hvoraf et Medlem var 
svensk, hvorefter der skulde ydes en 
aarlig Afgift af 20,000 Kr. saml 3000 
Kr. for Benyttelsen af Maskiner. 
Konsortiet for pligtede sig derhos til 
at holde Hugsten indenfor de Græn-
ser, der var anviste af Bornholms 
Amtmand. 

Da imidlertid Folketingsmand 
Hauge og Kreditforeningsdirektør 
Blem havde indfundet sig i Ministe-

riet for offentlige Arbejder og ind-
trængende havde fraraadet Ministe-
ren at iværksætte en Ordning, hvor-
ved svensk Indflydelse og svensk 
Kapital mulig kunde komme til at 

raade over „Hammerværket', idel en 
saadan Ordning vilde vække almin-

delig Uvilje paa Bornholm, havde 
Ministeren udtalt til Gru ppelormæn-

dette, at han saa vidt mulig vilde 

undgaa at gaa videre ad denne Vej 

for ikke at fremkalde Misstemning 
af den her omhandlede Art i en Sag, 

der fortrinsvis var rejst som en na-
tional Sag. Ministeren havde derfor 

nærmest forelagt Tilbudet son] et 

Udtryk for, at Værket havde en øko-
nomisk Værdi, der kunde udnyttes. 
Samtidig udtalte han, at han ikke 
vilde foreslaa Statsdrift, og efter 
denne Redegørelse havde Gruppe. 
formændene sluttet sig til Hammer-
sagen. 

Ministeren havde derefter ført For-
handlinger, der resulterede i den 
af ham nu foreslaaede Ordning 
„Privatdrift med Hensyntagen til den 
landskabelige Skønhed og med Ind-
flydelse paa Driften for Stat og for 
de bornholmske Kommuner gennem 
Aktietegning", uanset at Bornholms 
Amtmand ytrede Betænkelighed ved 
en Henvendelse til bornholmske 

Kommuner om yderligere pekuniær 

Medvirken i denne Sag. 
Ministeren tilføjede, at han vilde 

føle sig brøstholden, saafreint han, 
efter hvad der var foregaaet, ikke 
fandt Støtte hos Bornholm ved Sa-

gens Ordning. 
Med Hensyn til den foreslaaede 

Ordning udtalte Ministeren, at lian 

kunde indgaa paa 

at ligestille de aktietegnende born-
holmske Kommuner nied Staten 

(i Forholdet '4 til 4/5) med Hen-

syn lit Andel i den stipulerede 

Forpagtningsafgift, 
at det ene af de 3 Bestyrelsesmed-

lemmer valgtes af Anitsinadel, 

og 

at det udtrykkelig udtaltes, at der 
ikke vilde blive rettet Krav til 
Anitslconinninen udover Tegning 

af Aktier for del nu manglende 
Beløb. 

Endelig udtalte Ministeren, al han, 
selvom Amtmanden først havde 
fremsat 

Ønsket om Afviklingsdrift 
paa en længere Aarrække, ikke ved 

Hammerens Erhvervelse havde væ-

ret bekendt med, at der paa Born-

holm var en saa stor Uvilje mod 
hensynstagende, fortsat Drift, som 

lian nu havde faaet Indtryk at, og 
at lian tvertimod var gaaet ud fra, 
at man vilde anse Nedlæggelsen af 
Værket for en Kalamitet for Allinge-

Sandvig Kommune, men at lian un-
der Hensyn til den store Modvilje, 
der lagde sig tor Dagen for Udnyt-

telsen at „Hammerværket", og til 

det al Anitsraaclet udtalte Ønske oni 
Afviklingsdrift — saafremt Driften 
under den nu foreslaaede Ordning 

— mod Forventning — skulde gi-
ve Tab, saaledes at den Ordning 
maatte opgives — skulde være vil-
lig til at tage Tanken oni Afviklings-
drift op. 

Udvalgets Indstilling. 
Som Følge heraf skal Udvalget, 

I) da fortsat Udnyttelse af „liam-
merværket• med Bevarelse af 
Klippens landskabelige Skøn-
hed har været en F011idSZCi• 

iul Statens Køb al „Han,-  

merene (enten ved Skærve-
hugst til Brug ved Statsba- 
nerne eller anden Udnyttelse), 

aledes som ogsaa fremsat 
af Amtmanden ved Sagens 
Fremsættelse paa Bornholm 
(jfr. samtlige bom hohnske-
Dagblades Redegørelse for 
Sagen den 10. December 
1913.) 

2) da Statsdrift hverken af Minister 
eller Rigsdag er anset for op-
portun, 

3) de det udelukkende skyldes Mi-
nisterens ønske om at imøde-
komme en ham forebragt 
bornholmsk Stemning, at det 
rentable Forpagtningstillind 
blev henlagt, 

4i da den toreslaacde Ordning fra 
Ministerens Side er foreslaaet 
for at skaffe Bornholm Indfly-
delse paa .Hammerværkers 
Drift, 

5) da der nu er lovet de aktieleg-
ilende bornholmske Kommu-
ner Andel i Forpagtningsaf-
giften, 

6) da yderligere Tilskud ikke vil 
blive Anitsraadet afkrævet, 

7) da der er tilbudt Arntsraadet Ret 
til at vælge en af de 3 13e-
styrelsestnedlennner, og dette 
i alle Tilfælde, selv om ulan 
maatte renoncere herpaa, vil 
kunne Ina Kontrol med Over-
holdelsen af de al landskabe-
lige Hensyn satte Grænser, 

8) da Allinge—Sandvig Kommune 
siden AndraacIsinødet d. 15. 
Juni d. A. bestemt har udtalt 
sig for, at fortsat Drift af Vær-
ket er en af vital Betydning 
for Knininunen, 

9) da Allinge—Sandvig Kommune 
som Følge af det ved den 
evrupteiske Krigssituation øde-
lagte Tutisthesøg snavet i in-
deværende Aar — som rime-
ligvis de i nærmest paafølgen-
de — vil være berøvet de 

sædvanlige Indtægtskilder, 
10) da en i altfald indtil videre fort-

sat Drift af „Harnmerværkelu 
vil formindske deri sandsyn-
ligvis forestaaende Arbejdsløs-' 
hed samt endelig, 

da Aintsraadet ikke tidligere har 
ydet noget til denne Sag, til- 
lade sig at indstille:  

principalt, at Anitsraadet under Hen-
syn til den blandt Flertallet at Born-
holms Kommuner formentlig væren-
de Uvilje imod, at Kommuner uden-
for Allinge—Sandvig deltager 1 Drif-
ten af „Hammerværket", yder Allinge-
Sandvig Kommune, der som anført 
har udtalt, al bemeldte Drift er af 
vital Betydning for samme, men som 
af økonomiske Grunde ikke alene 
kan magte Sagen, et Tilskud en 
Gang for alle — eventuelt i Form 
af et rentefrit Laan — til Tegning 
af det resterende Beløb at Aktier i 
„Hammel værket", om Kommunen 
maatte ønske saadant, 
subsidiært, al Aintsrandet selv teg-
ner det resterende Beløb, dog uden 
Deltagelse i Værkets Bestyrelse. 

Som titan vil have set i Dagbla-
dene blev det vedtaget i Autisme-
det, efter en meget lang Debat at 
udsætte Afgørelsen af Spørgsmaalet 
om el Tilskud til Hammerens Drift 
af 13,000 Kr. til et ekstra Møde 
straks efter Nytaar. 

fra Uge til Uge. 
Knud Rasmussen, 

den berømte Polarforsker, holdt i 
Mandags Foredrag i Forsamlings 

tiliset „ Hanimersh us". 
Af den Mængde, der var mødt, 

kunde man se, at der var stillet 

store Forventninger til denne Aften, 
og jeg tror ikke, at der var nogen, 

der blev skuffet. Alene del at se 

lir. Rasmussens karakteristiske Pro-
fil og høre hans mandige, af mange 
Aars Ophold I det høje Nord paa-
virkede Stemme, er en Nydelse, der 
er yderst sjelden her. 

Hr. Rasmussen talte om sine Rej-
ser og Oplevelser i Grønland, mest 
om sin og Freuchens Rejse tværs 
over Indlandsisen i 1912. Under 
Foredraget oplæste han Brudstykker 
af 5111 Pejsedagbog, fulde af frisk 
N.11 to 	og Rejseglæde. 

Hr: Rasmussen fortalte om Grøn-
lands Natur, dels Dyreverden, dets 

Indbyggere oppe I det yderste Nord, 
Polareskimoerne, og om sine Kam-
merater. Men paa intet Punkt stil-
lede ban sig selv i Forgrunden og 
berømmede sig selv, noget der un-
der et saadant Foredrag vilde være 
let. Selv ,-Eren for sine Opdagel-
ser gat han med Glæde til sin af-
døde \ten, Mylius Erichsen. 

— Foredraget ledsagedes al en 
Række Lysbilleder, der, sammenlig-

net med andre Polarbilleder, vare 
ualmindelig klare og skarpe. 

Mr. Blanco. 

Drøm og Virkelighed. 
Fri Mand i Landsbyen Humble 

paa Langeland var forleden Dag 
under Pløjningen af 5111 Mark, skri-
ver „Langeland Avis', saa uheldig 

ni tabe sin Tegnebog, der indeholdt 
1200 Kr. Bogen var rig blev borte, 

og Manden var paa det rene med, 

at han havde pløjet den ned. 

Manden gik til Ro og drømte, at 

Pengene lad paa et bestemt Sled i 

Marken. 

Hans første Gang oni Morgenen 
var naturligvis til det betegnede Sted, 

hvor han begyndte at grave, og man 

kan tænke sig hans Glæde og Over-
raskelse, da Tegnebogen virkelig, 
efter det tredje Spadestik, kom vel-
beholden op til Jordens Overflade. 

Det kan man kalde Held i Uheld 

Den galante Tyv. 
For nogen Tid siden anmeldte en 

Pige I Stamp i Vestjylland, at der 
var blevet] stjaalet en Pung fra hende, 

hvori der fandtes ca. 45 Kr. Sam-

tidig anmeldte en logerende, at der 
var stjaalet en Pung med 5 Kr. fra 
ham. 

Under et Forhør indviklede den 
logerende sig i en hel Del Modsi-

gelser. Politiassiatenten visiterede 
ham og fandt tre Tikronesedler ind-
syet i Jakkeforet. Fyren var dermed 

leveret og aflagde fuld Tilstaaelse. 
Det opklaredes under Forhøret, at 
den. langfingrede Herre havde invi-
teret Pigen, fra hvem han havde 
stjaalet, med paa Theater og trakte-

ret hende paa bedste Maade for 

hendes egne Penge. 

Et Ckaeldsord! 
„Saadan en Hertug!' sagde en 

Markedsrejsende forleden til en Ar-
bejdsmand i Aalborg. Arbejdsman-
den vilde ikke lade dette sidde paa 
sig, men indstævnede Modparten, 
der fik en Bøde paa 4 Kr. Og saa 
blev Hertugen kendt død og mag-
tesløs at være. 

En tam Hare. 
„Vends. Tid." fortæller: Paa en 

Gaard i Øitoft fangede man i Som-

mer en lille Harekilling ude paa 

Marken. Man tog den med hjem 

og gav den saa god en Pleje, at 

den lille Killing nu er blevet til 

en stor fuldvoksen Hare. Samtidig 

er deri bleven saa (niti og kælen, 
at den er bleven lide Familiens 
Yndlingsdyr. Den spiser Brød, Kar-
tofler, Mælk o. s. v., men kræsen, 
som den er bleven, forstaar den nok 
at gøre Forskel paa sød og skum-

met Mælk 
Mellem Hunden og den tamme 

Hare har der udviklet sig et trofast 
Venskab, og det skal være et pud-

sigt Syn al se dem lege med hin-

anden. 

Stop Tyven. 
en Ejendom ude paa Østerbro 

var ifl. .Kbh." en al Husets kvin-

delige Beboere oppe paa Tørreloftet 
for at tilse sin Vask, de hun plud-

selig hørte det rumstere Inde paa 
et af Pulterkamrene. 

Selvfølgelig moralle del være en 
Tyv, og bleg al Rædsel styrtede hun 
ned og fik andre af Husets Beboere 
alarmeret. Desværre var det alle 
Damer, men da den ene af dem 
i sin Lejligked havde en ladt Revol-

ver, driatede de sig alligevel til at 

liste op paa Loftet. Den modl 
al Damerne vovede sig (-lido 
helt hen til det kriminelle Pulterka 
mer og fik Døren smækket I l.aa 
for den intetanende Tyv, 

I en Fart gik det nu ned ad Tra 
penne og ud pari (jaden for at fa/ 
fat i en Betjent. Saa snart en saa-
dan var skaffet til Veje, vandrede 
hele Processionen med Betjenten I 
Spidsen tilbage til Pulterkamret for 
at sikre sig Byttet. 

I lang Afstand hørte man den 
indespærrede Forhryder harme og 
sparke part den laasede Dør. Be-
tjenten gjorde kort Proces, aalinede 
Døren og greb Manden i Kraven. 

Men stor var Forfærdelsen unæg-
teligt, da den formentlige Tyvekigegt 
i Stedet for angrende al gaa til Be-
kendelse spurgte om, hvad de Tos-
sestreger skulde til: at huse ham 
inde paa hans eget Pulterkammer. 
Og ved nærmere Undersøgelse vi-
ste det sig virkelig at være en lige 
indflyttet Lejer, der var oppe for at 
indrette nil Pulterkammer. 

Ikke saa lidt flove vendte de ner-
vøse Danner atter tilbage til deres 
Gryder. 

Sølvbryllup. 

Malermester Johan Hansen og Hu-
stru, Nørregode i Allinge kan lejre 

Sølvbryllup paa Fredag. Fyrpasser 
I1. A. Jørgensen og hustru samt 
Stenkløver Niels Petersen og Hustru 
fejrede samme Højtid i Tirsdags. 

250 Kr., 
fordelt paa 

28 Præmier 
uddeler ,,Nordbornholins Ugeblad' 
ved Lodtrækning til dem af sine 
Læsere, der 

inden Jul 
tegner sig som Abonnenter paa 

Bladet for Aarct 1915. 
Abonnementsprisen, der er 2 Kr. 

aarlig, betales halvaarlig med 

i Krone. 
Af Præmierne bliver 
1 Præmie paa 50 Kr. = 50 Kr. 
3 — 	„ 20 Kr. 	60 - 

4 — 	10 Kr. = 40 - 

20 — 	5 Kr. = 100 - 

lait 28 Præmier til et Beløb af 250 Kr. 

— og disse udstedes i Anvisninger 
pas 5 Kr. stykket, for hvilke Vin-
derne hos de i Allinge-Sandvig bo-
ende og r Bladet averterende Hand-

lende og Næringsdrivende kan købe 
hvad Varer, de maatte ønske sig. 

Abonnement paa Bladet kan teg-

nes paa Postkontorenie og hos 
Bladets Forretningsfører, Sparekasse-

bogholder Ridder,  

Naa saaledes. 
Onkel, sagde Karl en Dag, han 

kom hjem fra Skolen, du loved mig 
en Krone, naar jeg ikke sad længer 
paa nederste Bænk. Nu sidder jeg 
der ikke mere. 

Onkelen: Det var ret Karl! Jeg 
giver nied Glæde en Krone til den 
flinke Dreng. Værsgo', her er den. 
Men hvordan er det gaael til, at du 
ikke sidder paa den nederste Bænk? 

— Jo—o, kor den er henne at 
blive malet, Onkel! 

les121 Deres Regninger, Med-'', delelser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74.  

Et Parti 
bornholmske Spegesild er til Sal 

hos • 
With. Hansen 

Sandvig. 

filecgante VisitkOPt 

anbefales fra 

c;zillinjo J3ej1rykker 



',- Til Julen 
.„,,...fa,„ 

Hjemmelavet Marzipan 
og Konfekt. 

Spise- og Hoge-Chokolader. 
Store Kager 

leveres paa Bestilling. 

c11. 8. fienriksvn. 

Parlophon op 

edealestromerit 
er en ny og meget 

orbedrel Udgave af Gramofon, Son/ 

gengiver Tale, Sang og Musik i en 
idtil ukendt ren og klar Tone, 

snavet 'ned som uden Tragt, anbe-
les af Aktieselskabet „Nortiam's 

(Agent for Bornholm, der indrømmer 
meget gunstige Salgsvilkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
Telefon 8. 

Det bekendte 

JULE-ØL 
fra „NEXØ BRYGGERI" er i 
Handelen og faas hos 

Chr. J? (Dam, 
Allinge. 

Fire Orgeler, 
nye, gode, i forskellig Størrelse, sælges 
paa lette Betalingsvilkaar. Kan beses og 
proves hos 

Frd. Pedersen, 
Narregade, Allinge. 

Statsskat 
modtages af Undertegnede til I5de 
December — hvorefter Udpantning 
foretages uden videre Varsel, hvil-
ket herved bekendtgøres. 

St. Ols Sogneraad, d. 8/12 14. 
P. S. V. 

K. 'A. Mogensen. 

Se her! 
Trods den store Prisstigning paa Læ-

der og Skotøj, sælger jeg endnu til de 
gamle Priser. 

Benyt derfor Lejligheden. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning, 
ALLINGE. 

!Wb*r ug Nuidk~al 
er til Salgs hos 

V. Sørensen, Borre. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 
som et statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne saini fri Læge for 
deres Itletinneværende Børn under 
15 Aar, desuden bil Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Ilesie, 
trælles paa Ra ad huset i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eitill. 

Stald- 	lieiledlygen ,Moro`. 
Uundværlig- for enhver Land-

mand. Kari skilles ad og renses 
paa en praktisk Maade, saa al Lys- 

' evnen 	uformindsket i aarevis. 
Eneslaaende stærk, da Beholderen 

er fremstillet af fortinnet Staalptade 
med Beskyttelsesring. 

Glasset er beskyttet mod Slag og 
Stød. 

Prisen er klin Kr. 2,75 pr. Stir., 
hvilket er 1,;,g...11.;(111 i Forheks ril 

1 ". ten. 
Is kun paa Nurillandel hos 

M. C. Fuslen. 
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Mie Soder Sukker et prime Kvalitet er 	i !Hep. 
Vi har endnu store Oplag af alle Slags og sælger 

Hugget Melis a 22, Stødt Melis a 20, Tol 	Nr. I n 22. 

Dansk Puddersukker Nr, 1 a IS. Ægte vestindisk Sukker 22. 

Kun Kvalitet ;sk. I sælges. 
4 pCt. Rabat pr, tkaniani iferating i 

Nordlandets Handelshus. 

Juleindkøbet 1914. 
Vi mener at være i fuld Forstaaelse med vor Kunde-

kreds, naar vi i Aar under Hensyn til de nuværende Forhold 
har samlet Interessen for Indkøb af Nyheder, der fortrinsvis 
egner sig som nyttige Julegaver. 

Udstillingsvinduerne vil give Vejledning for Varer og Pris. 
Allinge, den 10. December 1914. 

Chp, (91 S011. 

Ældste Leverandør til Varelotteriet. 

Tip. Top! 
Til Julen er ej det bedste for godt! 
Ægte Caroline Mis a 33. 	 Ægte Valm' Bis n 33 
Ægte Jal 	 Ris /I. 30. 	 Store italienshe Bis 25 
Extrit 3-Slierne 	 25 	Cxtra Kartoffelmel a 20 
Estra Tapioe Sagogryn n 22 	Ostindiske SzigoUT2fli 21. IS 
Bornholmske Byg-gryet it IS 	Bornholmske MaultebYa a 

Vi ere saa heldige at have rigelig Lager af alle disse. Sorter. Vi kan for-
syne alle vore Kunder med passende Kvanta, derimod sælger vi ikke disse Varer 
til Forhandlere. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste 

Derhyshire Kakkelovnskul 
anbefales fra Lager til billigste Dagspriser. 

(H/linje Jlotonial- og ,Produktforretning 

Lad 
Dem 

fotografere hos 

find Kjailer. 

Lommelempe-Eleemeler 
ere aller hjemkomne og anbefales. 

M. C. Punch. 

Sukker 
sælges stadig til smaa Priser. 

billogo Kolonial og Probkiforrotoiog, 

Ønsker De 
smukke og moderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Ungt, fedt, 
En helt eller delvis møbleret 

2-Vær. Lejlighed 
uden Køkken, og passende for en 
enlig Herre eller Dame, er til Lele. 

Bogtrykkeriet anviser .  

Allinge Bryggeri. 
Bestillinger paa 

1-T. 
),Å .11.A 	L.1 , •ft.h 

modtages tvvine 

Tomme øltræer  bedes  returneret 
snarest muligt. 

Husk Ceres 
Normalbrød faas fremdeles hos 

M. S. Henriksen. 

S
ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lier. 

ting, en Fodermester eller an-

den  Medhjælp, bur De snarest aver-

lere i  Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 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. 

Store 

Spise-Kartofler 
sælges til 3% Øre pr. Pund i 

mebagning til Julen Hjen1 
kan forbeNcles iikurat paa sædvanlig Maade, thi vi har stort 
Oplag af ganske fortrinlige Kvalitater Flormel, som giver 

de rigig gode Julekager 	Julebred. 
Melet sælges alle Vægtstørrelser - ogsaa i Poser og 

Sælli a 25, 50, 100 og 200 Pund, men allerbilligst naar Po-
ser rrhdbringes. , Vi sælger ogsaa 

Prima ilegsiilemel og prima gavl liugmel. 
Vi hkger gerne, sunde, gode Sædvarer i Bytte for Mel, 

og vi gør dette paa neget fordelagtige Vilkaar for Køberen. 

Nordlandets Handelshus. 

Extrafint nyt islandsk Lammekød, 
dyrlægekontrolleret, samt extra gode Kogeærter anbefales 
til billigste Pris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Julen anbefales stort Udvalg af alle Slags 

Sølvplet og Nikkelvarer. 

Kaffekander, Sukkerstel, Opsatse, Frugtskaale, Brødkurve m. m. 
000000000000esc..xx) stort udoolj 000-0c,0000c.-~x›::.0 

af Sker og Gafler i Sølvplet og Sølv. 
Smykker, Lomme. og Stueure, Briller, Termometre 

billigst hos 

Telefon Nr. 93. A. M. Lindberg 

e •Sip:4?),fierSkilff , 

4,rst 

(711inge ri"?'nt  r1 k /,(r i.  

01(sekod og kalyekad 
fans hver Dag til 40-45 øre pr. Pd. 

Udsalget, Allinge. Telefon 91 

!1011111n[1018 1(811101104 
Sandvig. Telefon 19. 

NB. Restillinger bringes overalt. 

Symaskiner „,,, 
Hansen, Sandvig. 

Afbetaling indrømmes. 
Billige Priser' 

Ikke dell billigste, illeo den lækreste Klipfisk sælger I. 
Vi har købt et stort Parti af den allerbedste Sort. (rigtig en 

Læhkerbidshen). 
Fineste afnakket Bilduadal Hlipfisk Ira 2-5 Pd. Pris 40 øre Pd. 

4 pCt. Rabat ned kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

SØaI De giltes? 

forsøm da ikke at bestille Bryllups-
sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 
billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Takkekort. 

Ny Humlehost 1914. 
Frisk 	let kraftig Malt til øl. Altid frisk Gær 

JJedste sort c.fCr,!'dderier - alle Slajs 
Stor Sending store Amager Illyidknal og Rodknal 

sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Sendinger el ny Iles! 	ey Felirikelion. 
Amerikanske Bomuldsfrøkager, Dansk Soyaskraa. 

Danske grove Hvedeklid. Blodmelassefoder. 
Det ægte Glutenfoder 

ventes i kommende Uge. 

Nordlandets Har delshus i Allinge. 

Store Derbyshire Ovnkul 
expederes renharpede fra Lager til den allerbilligste Pris. Det 

er 011 Tide al forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes af-
givne til 

Nordlandets Handelshus. 

Gravering gratis. 



Rønne—Sandvig, 
Fra Rønne 	7,, 

Nyker 	7" 
Klemensker 7" 
Helligdommen 8" 
Tein 	 8ao 
Allinge 	842  
Sandvig 	840 

010 130 815 
1 00 lso 835 
117 207  85, 

aa 2.2a 911 
1 52 242 927 
204  234  9311 
210 300 945 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Elterrn. 
Kæmnerkontoret 10- 11 og 2-4. 
Laane- d Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10 - 12 og 2 -4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpeditionen, aaben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etleret, Mandag og 
1 orsdag 1-orm. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Folkebogsamlingen pas Randhuset: Fre-

dag 7-8, Tirsdag 3-3,30. 

Soller h ell Linledsallorske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadanne, har 

De fartet nye Varer hjem, •partiager 

De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 

skal Folk saa Ina det al vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 

,Nordbornholms Ugeblad-

læses af saa at sige alle i Nørre 

Herred og er derfor el fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 

til ,Nordbornholms Ugeblad". 

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

Ppaa Land opmrsksom paa, at enhver kan 
art optaget Artikler og Indlæg om Entner  
af almen Inlerresse i „Nord-Boritholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Insendere— til 
Underreining for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og.  Forhold, som egner sig 
til Behandling 1 Bladets Spalter. 

Delte gælder bande Byen og Landet 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strtengeste Diskre-
tion ;ned Hensyn til sine Kilder. 

R6Ni‘AaN,61~vivC14~~6f14  

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste. 

,7111inje J-Coloniat oj j3roduktforretnin35. 

9 

,.ALBA 
IL f 

r,..e›.tnocce„..de 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

7ecr.9e,2 cy (2111.(c4,  /2a 10 — 10(20-e 

Til Julebagnin 
anbefaler vi vort ekstrafine Bagerimel 

samt alle Sorter Bageartikler. 

ciTlinje 	oss c_Produktforretninj. 

Anker ['granits 
bekendte 

Gryder 
anbefales. 

Fra Sandvig 	700 inis 310 756 
Allinge 	722  10" 390  822  
Tein 	 716 11037 3 
Helligdommen 732  1064  3 
Klemensker 	754 1 117 4 
Nyker 	gto i  l 31 4 

Til Rønne 	830  1152 4 

Henne—Sandvig 
Fra Rønne 	 718 loas 320 sis 

Nyker 
Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

7" IC)" 361 8" 

7"  1 1 16  411  8" 
8'4  1 1 37  431  911 

83° 1" 4" 927  
812  I2°2  507  931  
8"  1212  507 9' 

31  811  
43 833 
12 853 

73 903 
47 g>) 

Allinge 	los  
Tein 	 7:8 
Helligdommen 734  
Klemensker 	7" 
Nyker 	8 

Til Rønne 	 825  In°  

Søn - og Helligdage. 

Sandvig—Rønne. 
Fra Sandvig 	7, 0,0 	7ss 

.8  l id  80,z, 
039 1.9 815 
056 1-46 833 
l la  206  85, 
1,0  230  903  

2,0  9,, 

Frisk Blodmelasse  
nbefales fri% Lager til billigste Dagspriser.  

Allinge Kolonial- Produktforretning. 
*".~tinie~^.~461~ffinlki~usiutt~~~ 

Magasin du Nords prima 

anbefales som en ha2r1ornmenjulegaue 

Einar Thorbek 
Itar■~1~14"%rma~.~~iøst2~1.0"briatAlk",~ 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

4*o0f)V%(KOA:i~aNk***oh~»,tofgVW: 

Nyttige Julegaver! 
For Herrer: 

Manschetskjorter 
hvide og kulørte, i mange Mønstre, fra 3-6 Kr. 

SLIPS i kolossalt Udvalg i alle Faconer. 

Kraver, Flipper og Manschetter, 
Kravetøjet „Zephyr Royal" er det billigste i Brug, 

da det kan afvaskes af enhver. 

Sokker, Strømper, Handsker, Vanter, Seler, 
Kraveskaanere, Lommetørklæder. 

Matte, fluer oj j-Cashetter. 
Sweaters (Gensere). Uldveste og al Slags Underbeklædning. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Blommer 
uden Sten - - og et Parti ,Foler selges billigt. 

c"-711in4e R010111(11 oj,Produktforretning.1 

llerillioims 8fw- & lAnekilssos 
i Allinge 

Konto tid : 10-12 og 2-4. 
Medtager Indskue paa ølm. Sparckassevilkaar til en Rente 

af 4 p,r,t. p. a., paa Folie til 2 pCI, p. a. 

Magasin du lods Ithaig 
anbefaler 

sit velassorterede Lager i 

Herre-Lingeri! 
Se Vinduerne 

Ejnar Thorbek, Allinge. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

nbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe. 

cHllinje J olonial froduldforretninf. 

NSMOVTVVT»VOtTM»~f~: 

Nyttige Julegaver! 
For Damer: 

Pynteforklæder og Køkkenforklæder 
hvide og kulørte — f mange Nyheder. 

Skorter i Klæde og Moire fra 2 Kr. 

Strømper, cflandsizer 0,2 J3w1(er. 
Blondekraver, Rilsch, Lommetørklæder. 

Damelinned i største Udvalg. 
Skindkraver, Muffer, Skindhuer. 

snavet i linere som billigere Skindsorter. 

Jfjole- oj Jalusestoll'er 
Mange elegante Nyheder er hjemkommet i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

ZS 

Stor* Lager al 
Isenkram, 

Glas, Porcelmo og 

Vridemaskiner, 
TB,11111161', 

111181101[111111p- 

maskiner 

Spise- og 
boble' 
samt hele 

1{81(kendSig, 


