
A‘prti••,ntpint.prl•.n cr pr. 
for In.rt /Iler 1,ten For•Id,n IN ilre. 

Iintionrrr 1. 11.11111g 1t1 flire 
I‘fIrrfol£rzet16. 1.;finie, N Ore. 

Ydeleret nf 4.4 Int 	pinkab. 
Ånnynrwhnvynde: Illin Gornilwitn. 

rorretning.fnrer Mparrknanelt. 11{1114er 
Trykt I Allinge Rugtrykkeri. 

; NIIOLMS • •• 	
- 	 •••••?."-."~" 

••• 

p 	
' 

r n  ,ems  
r r• 

Nr. 169 
=max 

.111~1.111". 

„Nord-Bornholms Ugeblad, 
!rykkes l d Antal af mindst 1600 Exempl. 
Og forsendes gennem Poshersenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Ruble', R. ag l(lemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
bliver lenst ethvert item og egner sig der,  
for bedst til Aven'ering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
,plager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkantorer sand pan RIndels Kontor eg 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Klokken. 
—o— 

Af Edv. Egeberg. 

Solen var lige gaael ned Juleaf-
tens Dag, Deri havde gennem deri 

korte Vinterdag, forknyt som en 

Mand, der maa stjæle sig til at gøre 
godt, listet sig langs Himinelranden 

og puttet sig ned i Sydvest. 
Kulden og Nordenvinden raadede 

i det store Himmelrum. 

Kirkeklokken i Teamet havde lige 
hørt op at kime. Udenfor i Vinter-

aftenen var Lufibølgerne komne til 

Ro, og Knevlen hang stille ; men 

Malmen dirrede endnu, og inde i 
Taarnet sang det ud fra den store 

Klokke som fra fine, slebne Glas, 

der aiislaas. 
— — Nu trang den gamle irrede 

Kæmpe med sine stødte Rande, sin 

latinske Indskrift og sit Aarstal og 

sin Støbers Navn i det mørke Taarn-

rum og tænkte sine egne Tanker. 
De var ikke alle sammen lyse. Den 

havde nylig sunget Juleevangeliet 

ud over Land og By, næn den var 
ikke selv i der: rigtige Julestemning. 

Den gamle Klokke, son] havde for-

kyndt det glade Julebud gennem Aar-

hundreder, følte sig saa underlig 
træt. Den havde faael den Forestil-

ling, at man brød sig ikke om at 

høre dens Sang. 
Julenatten svøbte sin mørke Kappe 

om den, og den hang som glemt i 
sit Taarn. 

Et Vindkast, som gjorde sig el lille 

Ærinde ind gennem Glamhullerne, 

legende lidt med den store Jærn-
Knevel og gik et Sving op i Klok-

ken. Det var, som om den sukkede 
deroppe i Mørket. 

— Heirad Midnat kom Jule-

nissen, som bor paa Kirkeloftet, og 
som den øvrige Tid af Aaret er an-

sat som Kirkenisse, hjem til sit Lofl. 
Han havde haft meget travlt, derfor 
kom han saa sent hjem., ' 

Inden han gik til Ro i sin Krog 
henne over Alteret, vilde han dog 

paa denne hellige Aften sige et ven-
ligt Godnat og et „glædelig Jul' til 
sin gamle Husfælle Klokken 

lian kote ind gennem deir smalle 
Dør med sin lille Lygte i Haanden. 

Han lo over hele sit glade Bar-
neansigt op til deri gamle og raabte: 

„God Nat, gamle Ven, og glædeiig 

Festl" 

„Du er ikke min Ven," sagde 

Klokken tungsindigt. „Du laver Ju-

len om til Risengrød, Pebernødder 

og Julegilder I 
Dn danser og leger den hellige 

Jul igennem I 

Dn spræller og ler i alle kulørte 
Julebøger I 

Du sætter Bellilehemssljernen op 

i Toppen af el Træ med Flirter og 

Godter og bilder Børnene ind, at det 
er 1.ivets Træl" 

Den lille satte Lygten fra sig pan 

Gulvet og sagde: „Kan jeg gøre for, 

at Folk, som ikke ved, hvad Julen 
er, tegner mig af pas Bind og Blade 

og gør mig i Penge, Kan jeg for-

hindre, de skriver Historier ren mig, 
som slet ikke passer, og tegner Bil-

leder, som slet ikke ligner. Alle 

sammen giver de mig langt Skæg 
og gør mig til en gammel Mand. 

Se paa mig! Er jeg en gammel 

Mand? Har jeg Skæg? 
Jeg er Børnenes Ven, det er jeg ; 

men jeg bilder ikke Børnene noget 

ind. Jeg har danset rundl med dem 
om Juletræet til vore smukke, dan-

ske Julesange ; jeg har sendt dem 
smukke Juledrømme; jeg kommer 

med Juleis og Julesne, all det, som 

Børnene forstaar ved Jul. Hvad vil 
du, jeg skal gøre andet?" 

,,Jaja da! Men jeg er bange for, 

at du lærer de voksne al tage Julen 

pan samme Maade!" sagde Klokken 

lidt mildere. 
,Hvorledes skal jeg tale til de 

voksne ? Skal jeg tale til dem son] 

Præsten hernede i Kirken. Han raa-
ber saa højt og truer saa stygt 'ned 

den Onde og Helvede Jeg kan høre 

det herinde paa Loftet. Jeg flygter 

altid hen i min Krog, naar jeg hø. 

rer det. Jeg er ikke nær san bange 

for de stakkels Genfærd, der gear 

herude, som for Præsten, mur han 

begynder at true. 
Vil du have ulig til at tale saale-

des, gamle Ven ?" 
„Jeg vil ikke have dig til al tak 

som Præsten. Jeg gør det ikke selv! 

Jeg ringer mil. De dernede paa 

Prækestolen har talt saa forskelligt 

om de samme Ting. De har malet 
Vorherre af paa saa mange Maader I" 

sagde Klokken tungsindigt. 

.Kan du ikke se, jeg ligner Døbe-

fonten og den hellige Kalk dernede 

I Kirken. De taler begge om Guds 

Kærlighed; jeg synger om den. 

Jeg synger aldrig om andet. 
Det skal du ogsaa lægge dig ef-

ter, lille Ven I 
Jeg mener det saa godt med dig 

og alle Jordens Børn og vilde sne 

gerne gøre vel hund jer alle; men 

jeg synes ikke, man vil høre mig. 
Vinden fløjter forbi, Kragerne stry-

ger stundesløst over Teamet, og 
Skyerne driver ned mod Himmelran-
den. Saaledes er det ogsaa ined 

Menneskene, synes jeg. De har alt 
for travlt til at høre mig. 

Jeg har lenet saa marigett Sorg 
hernede ved Gravene til at smelte 
heri i Opstandelsens Trøst. 

Jeg har fanel Glæden stemt i den 
rette Tone ved saa mangt et Bryl-

lup, og jeg har kaldet mangen Men- 

neskesjæl til Bøn og til Banneng 
Fred. 

Jeg roser mig ikke af det, jeg er 

blot glad over, at jeg har faaet Held 
dertil. 

Men feg synes ikke. at deler sna-
dr-in niere. 

Er det ni in Skyld ? Er min Rast 
ikke som i gamle Dage, eller lyder 

der skønnere Klokker far Menneske-

nes øre nn? 

An, jeg har 'saa meget at sige, 

sne meget godt rig trøsteliet, men 

livnd Iran det hjælpe, naar higen vil 
Irøre inigt• 

Kir-lichen slikkede dybt, og den 
lille Julenisse errrif al Medfølelse. 

Den gamle Klokke faldt i Tanker.  
!Iglen var imidlertid kammet hjem 

fra sin Nallejnet og havde hørt Klok-
ken, sidste Ord. 

Den missede mod lygtelyset med 
sine lærde, lyssky Glitte, vendte s ig 
mod Nissen og sagde i en diskret 

Tone : 
.Undskyld, jeg blander mig i Saint-

talen — men jeg kan ikke godt til-

hngeholde den Bemærkning: Er det 
ikke lidt — lad mig se — fordrings-

fuldt af den gamle deroppe at tro, 
at den lom udrette det samme nu, 

som da den var ung? Kan vi an-

dre det? Den man jo dog huske 
pas, at den er støbt om flere Gange. 
Og desuden : Se paa Stilladset, 

den hænger i, de ruslue Tappe, den 
svinger om, se Rebet, tænk pan 

Klokkeren — all gammelt og forfal-

dent 
Jeg har betragtet den — nøje tør 

jeg sige — igennem mange Aar -
jeg hor her jo, hører Kirken til -

pas en Mande — jeg synes, den bli-

ver jo længer jo niere affældig. Se, 

hvor den er slidt af 1(nevelslagene I 

Jeg har virkelig interesse for det 

gamle Apparat — historisk Interesse 

nærmest — del har lydt ganske kønt 

i sine unge Dage, det har virkelig 

gjort et Arbejde, været mange Men-

nesker til Trøst i mange af Livets 

Forhold — imaginær naturligvis, 

men dog en Trøst — men kan det 

blive ved ret virke ? Jeg  tror det 

ikke. Det num sikkert før eller se-
nere afløses af en ny Klokke af en 

anden Støbning. Hvad mener De?" 

.Jeg ved det ikke, jeg forstaar 
del ikke,' sagde den lille. „Jeg lun 

ikke tænkt over det, jeg har del saa-

dan mere med Stemninger og Fø-
lolser. Men jeg holder af den gamle 
deroppe og vil !rørlig al med den. 

Vil De ikke ogsaa det?" 

Uglen fik ikke Lejlighed til at 
svare, thi i det samme slog Team-
uret sine tolv dybe Slag, og Frel-
serens Fødselsstund var inde. 

Og da del sidste Slag havde lydt, 
lød der en Sang derude i Rummet. 

Først gotiske fint, som man kunde 

lænke sig de evige Stiernes undse-

lige Blinken sat i Melodi og med 
Harmonier tinder saa rent afstemte 
som Stjernernes Guldglans mod den 
duekelblaa Nattehimmel. 

San kom del nærmere, og da lød 
det som Sang af klare Pigestemmer, 
før Elskoven har gjort deir varme 

og smægtende, eller som Stemmer  

af Børn, før Slangen har stukket 

dem I Hælen og forgiftet deres Blod. 

Det var den hellige Engleskare, 
der svang sig ud i .julenatten med 
sin Fredssang. 

Da vangnede Tonerne inde I den 
gamle Klokke og sang ganske dæm-

pet med, og ud fra den lød den 
samme gamle Sang. 

Og med det stigende Kor voksede 
en stor Klarhed op fri den østlige 

Himmel og fyldte Tnarnru ni mel van-

ledes med Lys, at Uglen fortrak ind 

paa Kirkeloftet. 
Men den lille Julenisse foldede 

sine smag Hænder og san ud mod 

deri klare Natlehimmel. 
Da Engleskaren part sin Flugt gen. 

nem .hilserallen pas hvide Vinger 
svævede over den genile Kirke, fløj 

en af dem ned i Taarnel og salte 
sig et øjeblik ved Siden al den 

gamle Klokke og sagde: 
„Bliv ved at ringe, ganele Klokke, 

Og tab ikke Modet! Der er evige 

Toner i din Mund, og det bedste, 
Mennesker har hanbet og drømt, er 
gemt i dit store Bæger. 

Jeg kommer fra Gud, og han had 
mig lægge min Haand pan dit Ol-

dingehoved og velsigne dig. 

Menneskene kan  ikke undvære 
din gamle Sangorm den evige Barm-
hjærtighed og Nande!' . 

Og san fløj Englen SOM en for-

sinket Svale efter sine Brødre og 

Søstre ud i Julenatten. 
— — Men da Solen stod op Jule-

morgen, ringede deri gamle Klokke 
sit Juleevangelium ud saa friskt og 

ungt, at Folk, der gik til Kirke, 

standsede og lyttede. 
„Men er det dog ikke en ny 

Klokke ?" sagde de. 

De vidste ikke, at den gamle 
Klokke var bleven velsignet af Guds 

Engel i den hellige Julenat. 

kilkell Bog jeg lioldermesi 
—0— 

Udtalelser af kendte Mænd og Kvinder. 

Gyldendalske Forlag har til en 

Række 'cendre Mænd og Kvinder ret-

tet følgende Spørgsmaal : Hvilken 
dansk-norsk Bog — ældre eller yngre 

— holder De personlig mest af og 
hvorfor? Af Svarene hidsætter vi 

følgende: 

Blandt alle originale, litterære 
Værker, frembragt enten af Danske 
eller Norske, elsker jeg højest Den 
danske Kirke-Salmebog. 

Jakob Knudsen. 

Deres Spørgsinnal er ikke let at 
besvare, ilit heldigvis har vi mange 
ypperlige danske og norske Bøger, 
blandt hvilke det ikke er let at ud-
pege nogen enkelt som den kæreste. 
Skal jeg desuagtet 'trevne en enkelt, 
som jeg personlig holder mest af, 
da bliver det Jakob Knudsens 
.Angst° for dens mesterlige Skildring 
af Sjælelivet hos den unge Lullier. 

J. C. Christensen. 

I) .Aladdin" af Oehlenschlæger. 
2) Fordi det uden Sammenlig- 

ning er Nordens herligste, rigeste 
og dybeste Digterværk. 

P. A. Rosenherg. 

Ja hvilken Bog? .leg tror, jeg 
maa nævne Fllarimilllers .Agnete og 
Havmanden". 

Og hvorfor? Fordi den er sne 
Fin, snn dyb, lAn Smukt formel. 

7.skarina Nielsen. 

Jeg vil dertil svare, at jeg person-
lig sætter „Telefontinandhogen 
1916' højest, tor det er da en Bog, 
man kan 'nive Nytte af at læse. 

Aage Berntsen. 

Spørgsniaalet er meget svært at 
besvare — jeg har læst aes mange 
dejlige Bøger, bande norske og rhin-
ske — men nogen egentlig Yndlings- 
bog har jeg Ikke 	— det skulde 
da være min Sparekassebog — og 
livorlor — fordi jeg selv har illustre-
ret den. 

R. Storm-Petersen. 

Glæhlig Jul! 
ønsker vi alle vore Læsere i By og 
pan Land. 

Sukkerkortet. 
—o— 

Indenrigsministeriet har ens udstedt 
Bekendtgørelse om Indførelse af Suk-

kerkort. 
Den 27. December foretages der 

saavel en Optælling af samtlige Per-

soner i Landet som en Opgørelse 

af alle Sukkerbeholdninger hos hand-
lende og industridrivende. 

Optællingen foregaar ved Hjælp 

af Mandtalskort og herpaa opføres 

bande de Persouer, hvoraf hver en-

kelt Husstand bestaar, og deri Suk-

kerbeholdning, som vedkommende 

Husstand muligvis har. 

Sammen med Opgivelsen af de 
handlendes og industridrivendes 

Sukkerbeholdninger opgives, hvor 

stort deres Forbrug af Sukker har 

været i 1916, og hvor meget de me-

ner at skulle bruge i 1917. 

Paa Grundlag al Mandtalskortene 

beregner hver enkelt Kommunalbe-
styrelse, hvor meget Sukker, der er 

Brug for i Kommunen, naar man 

sætter Sukkerforbruget til 2 kg pr. 
Maaned pr. Individ med Fradrag al 

den Beholdning, som liver enkelt 
Husstand havde pas Trellingsdagen 

udover 1 kg pr. Individ. 
Snarest muligt eller Optagelsen 

af Mandtallet udleverer Kommunal-
bestyrelsen til hver Husstand et el-

ler liere Sukkerkort, inddelt i Mær-

ker, der lyder paa et V, kg. 
Ved Forevisning af Sukkerkort 

lios deri handlende laer Kortets inde-

haver Ret til Køb af saa [neget Suk-
ker, som svarer til det Antal Suk- 

ker-mærker a 	kg, der samtidig af- 

leveres, De udleverede Sukkerkort 
maa ikke sælges til andre, Mærkerne 

kan kun benyttes ved Køb af Suk-
ker i den Maaned, for hvilken, de 
efter den peatrykte Tekst er gældende. 

Gennemførelsen af de her nævnte 
Foranstaltninger er overdraget til 

det statistiske Departement. 

1 



vor brændte Kaffe 
er ekstra Julekvalitet. 

Cloetfos prima 
Koge- og Spise-Schokolade 

anbefales. 

Ny store Konfekt-Blommer 

Ny store blaa Rosiner 

Ny Sucat 

Tørrede Abricoser 
Tørrede Æbler 
sælges Ill laveste Priser i 

Masser af Appelsiner 
krore og' SI111111. 

Fin liirOnfekti . l?;/ir?"qq !rrs I irry 

Marzipanflgurer, Chokoladefigurer, Sukkerfigurer 
og ni ryet undet Ja/el:nas &Arps ?neget bilhyl 

Nordlandets Handelshus. 

Koncentreret 

Kød- og Ben-Foder 
forebygger Stivsyge hos Svin og anbefales til billig-

ste Dagspris. 

./711inje 	 o1 crroduktforrofnini).5. 

Store engelske yorkcshire Dampkul 
a 625 Øre pr. hl 	p nplinglinliQ a 360 Øre pr. hl — 
— i Blanding med 	b u 110  giver et meget kraftigt 
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkort heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

%4P 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Prorluktforroliliq. 
i=.0= 

1Wee."./Flaigia~V~arl"maaaesNed 

Norilludels Hurielshs. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Til Levering i Januar, Februar og Marts 1917 har vi købt 
flere Ladninger af 

Stor amerikansk Majs af ny Høst 

Vi anbefaler vore Kunder at gøre Bestilling, hvilke vi noterer mider 
Forbehold af, at Importladningerne til Danmark kommer lykkelig frem. 

Nordlandets Handelshus. 

TIl Julebagningen anbefales 
Amerikansk Flormel „Pillsbary" 

Fineste dansk Flormel i. flere Kvaliteter 

Rosiner, Coreuder, Sueade, Pomerantsskal, Potaske 

Cardemomme, Hjortetakssalt, Citron- Sc Illandelolie, Sirup 

All i prima Kvalitet 
og til billige Priser Ira 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle Trykufjp!) !!!!!!!ist i klituge Bogtrykkeri, 

Den bedste Julegave 
er et Par Sko eller Støvler 

f'a C. Lar alfs Skolojslorrellliq, Mhp, 
Telefon 104, 	 Telefon 104. 

Stort Udvalg af Galoselte,r og Fodtøj 
for Vinter-Saisonen. 

Køb altid de bedste Sorter til 

Julebagningen! 
Vi har ranet nye Sendinger aldeles friske Varer ublandet ameri-

kansk Kærne-Flormel og af Bageri-Kvaliteterne .Atlas" og 'Rapid'. 
Dansk Flormel malet af svær bornholmsk Hvede saml extra prima 
Rugsigtemel — el lille Restparti, — Vi sælger lige hilligl i sneas og 
stole Vægte, luen anbefaler Kunderne at købe rigeligt til de nugældende 
Priser. Vi tager gerne gode Sædvarer som Betaling lor Mel. 	 • 

Nordlandets Handelshus 

Allinge Kolonial & Produldlorroloillll, 
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LEGETØJ 
Restlageret af Legetøj er fremlagt og sælges saaledes: 

Naar der købes for 1 Krone, betales 50 Øre, Køb for 50 Øre 
betaler 25 Øre, Køb for 25 Øre betaler 12 Øre osv. 

kom da flinkt og køb en lille Gave til Børnene i 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Deres Julegaver 
hos Waldemar Jørgensen 

hvor De finder mange smukke og nyttige Ting for Damer, Herrer og Børn. 

Kjolestoffer i Silke, Crepon, Eolienne , Etamine, Voile, Fløjl, 
Klæde, Senges og Cheviot. 

Ulster= og Kaabestoffer. 
Mine bekendte gode Directorie-Korsetter sælges til den gamle 

billige Pris. 
Skindhandsker i stort Udvalg. 

Skørter, Forklæder og Lommetørklæder i stort og smukt Udvalg. 
Manchetskjorter, hvide og kulørte. 
Kraver, Flipper, Manchetter, Slips In. m. 

Kb en god, nyttig og billig 
Julegave til Manden! 

Gode Barberknive, gode Barbermaskiner, Sæbeskagle, god Bar-

bersæbe i Stykker og Danser, gode Pengebøger, gode Lommeknive, — 
Thermoflasker, Lange Piber, Shagpiber, Cigarrør. eller en god Meter-
stok. — Vi har 'varige Varer liggende, som sælges til gammel Pris. 

NordlandotS.  Handelshus. 

Vindruer 
er hjemkommet, Fineste Kvalitet. 
Prisen billig. 

I.13.1_•ar€i€51-1. 

BJØRNE-HONNING 

i 	kg Deaser a 60 Øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Kokkene( trailer altid VI ny Forsyning. 
Vi har mange smukke Glasskaale, Blomsterskaale og Glas. 

Nye Chokoladekopper, Kaffekopper, Kaffekander, Chokoladekander, 
Sukkerstel, Kagefade og Tallerkener. 

Vi har mange gode og nyttige Sumer:ug, som kan købes for en 
billig Penge. 

Nordlandets Handelshas. 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

= Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Cigarer, 
Cigaretter, 

Tobakker. 
Stort Udvalg af prima vellagrede 

Cigarer i hele, halve og kr.art Kas-
ser samt fikse Æsker med Ceruter 
(smag Cigarer) i stort Udvalg til 
forskel lige Pr.  iser. 

Cigaretter til alle Priser i fikse 
Æsker med 50 Stk. 

Røgtobakker, fint og groft Snit 
Shagtobakker i stort Udvalg. 

bias hos j. B. Larsen Allinge 

Hos Wilh. Hansen 
(nar vi varme og stærke Vinter-
strømper, slet ikke sag dyie gode 

Vanter og Skindhuer, uldne, 

hæklede Huer, Damestromper 
og Herresokker i stort Udvalg, 

Et Parti forede Handsker og 

Vaskeskinds-Handsker udsæl-
ges meget billigt. 

Uldtrøjer og Gensere i Uld 

og Bomuld er part Lager. 

Wilh. Hansen. 

Stor fast 

Hvidkaal og ROdkaal 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

— Vi bar endnu et Fad af den 

gode, kraftige gammeldags 

tewarbsZobOyRom 
som helst sælges i medbragte Dunke 

— inen vi har den ogsaa aftappet 

pap Flasker. 
Den gamle Pris indtil Nylaar! 

Vi fremholder endvidere til Salg 

Ekstrafin St. Croix-Rom 
do. Mentsdorf-Rom 

do. Martinique-Kom 
do. Jamaica-Rom 

do, Guava-Rum 
gammelt Lager — loreløblg gamle 
Priser i 

Norilludols Naodelshlls 
Spillekort. WhiLs'thoomg  bre 
til forskellige Priser. 

I. J3 .11.  arsen 

['røde Marker 
af 

Fin gammel Cognac 
Fin gammel Whisky 
Fin Bordeaux Rødvin 
Fin hvid Bourgognevin 

Bedste Handel kan gøres i 

Nordlaudets llaodelshos 

Noder 
J. P. Møllers Eftfi., 

Fin Toddy-Rom 
i hele og halve Flasker. 

Diverse Kvaliteter og Priser. 

Cognac 
i hele og halve Flasker. 

Diverse Sorter WHISKY 
anbefales. 

I.33. Carsten. 



     

e Julegaver 

 

     

     

     

Som særlige nyttige og kærkomne Julegaver anbefales 

Spisestel 
Kaffestel 

Vandstel 
Krydderstel i Stativ 

The- og Spiseskeer 
Bordknive og Gafler 

Brødskærere 
Kodhakkemaskiner 

Kulkasser 
Gryder 

alt i prima Varer til meget billige Priser hos 

& Prothildloffelyiq, 
c==.0=1=3 j cir=50== D0=1 cz==.()==rj  

Alle vore Kunder kan hos os købe de sædvanlige Kvanta 

Stødt Melis Huggen Melis Puddersukker 

Hel Melis i Toppe 	Flormelis 	Krystalmelis 

Priserne ere de sædvanlige og med 4 pat. Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavcl med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nye spanske Ilosiller og friske Krydderier 
anbefales nu til Slagtetiden. 

Nordlandets Handelshus. 

t 

Mike 	og Prodokllorrelilioll 
har det største Udvalg af 

tørre vellagrede Cigarer, 

baade fra P. Wulff, A. M. Hirschsprung, Horwitz 
& Kattentid og Carl Petersen — køb derfor De-
res julecigarer hos Allinge Kolonial- & Pro-
duktforretnin g. 

NB, Fikse Julepakninger, billige Priser. 

r 	  

Brødrene Anker 
Jernstøberi (k Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- iSz Aljepumper nr. nr. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Rolonial- & Produktforretning 

Lier OC1 pincene3  
der passer ri! ethvert Øje, fans hos 	

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

14-15 pCt. Superfosfat. 37 pCt. 
Vi har ingen laste Priser endnu, og vi faar kun et knapt Parti Su-

perfosfat tildelt til Forklaret 1917. Derimod kan der faas mere Kaligrad-
ning, og Priserne far denne Sort bliver billigere pr. 100 kg end Super-

fosfat. Der kan maaske derfor være Anledning til at gøre rigelig Bestil-
ling af Kaligørirring. 

Vi har et lille Parti Chilisalpeter usolgt. 
Vi har rigeligt af Godningskalk paa Lager. 
Gør Deres Udregning og meddel os Deres Behov snarest. 

Nordlandets ilandels us. 

og gør Deres Jule-Indkøb 
hos de linnillende, der averterer her 
i Bladet — og vi er overbevist om, 

at De vil flade gode og sunde Va-
rer i storl Udvalg og til rimelige 
Priser. — Vore Forretningsdrivende 

arbejder under snude og normale 

Forhold og har ikke ladet sig lokke 

med ind i del de fleste Steder orn 
sig gribende Krigsprofit-Begær, der 

afføder saa mange vilde Spekulati-

oner til Fordyrelse af Nødvendig-

hedsforbruget. — lier er tværtimod 

gjort et stort Arbejde for stadig at 

kunne forsyne lijernmemarkedel 

til de billigst mulige Priser under 

de af Krigen skabte vanskelige For-
hold. 

Derfor: Korn til Allinge og gør 
Deres Jule-indkøb, og De vil blive 

tilfreds og siden blive ell hyppig 

og velset Gæst og trofast Kunde. 

Gratis Julekort 
For at gøre hele Sandvig bekendt 

med ruin kraftige gode 

MF KAPPE —.pr 
tilbyder jeg enhver Køber af Kaffe 
fra i Dag til Nytaar trit Valg i mine 
simikke Jule- og Nylaarskorl, Værdi 
fra 5-10 øre 

	

ved Køb af et kvart Pund 	1 Kort 

	

— 	el halvt Pund 	2 Kort 

	

el helt NIKI 	5 Kort 
Chr. Bidstrup. 

Til Julebagning 
arrl. efales 

Prima Flormel 
ri BOO KO 1.0. om- I 

Prima Ktodle li r∎  d de rier 
1'in 1,, Sirup 

Florin vlim 
lird.l4 /.1•011 II" So ende 

Syltede rom, ell% n 1 .sk olier 
Ito.11,, n d., 

)fanmel Pol 
iiretortrl tort ori 

lnrigepnlsrr i 10 og 25 0 Ilrose 
3,:g1 e ;Eggep fliser i NI ilre.. P 14 

"Von i I lem ti k er 
To n3 	i 111 Ore. To h er 

(gi eo111.,Ne 4. i 10 rig 2S 0, 
Vont Ile og Ha n de lemme in 1 N. 

J. B. Larsen 

En Syerske 
til Herreskræderi faar straks stadig 
Arbejde. Samt en Dreng anlagss i 
Lære paa gode Betingelser. 
Skræder Alfr. Bendisen, Allinge. 

En Pige 
til indvendig Gerning og en Malke-
pige ellei Dreng kan fan Plads straks 
eller til Januar. 

Bladets Kontor anviser. 

4ugers Grise 
der bliver 4 Uger I kil G. Januar, er 
til Salgs for 15 Kr. Stir. hos 

Edvard Jacobsen, 
30 hol., Olsker. 

Al 81ap Fjorin 
købes til højeste Pris. 

Carl Chr. Andersen, 
Tejn. 

rel 
01111- 

dtmileilejoinit Alliuyc 

bør gøres, hvor der er stor Omsætning, der faar man altid 

prima sunde og friske Varer 
til billigste Priser. — — Juleindkøbet bor derfor gøres hos 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Prima Havre og fovr glig  Blandsæd 
købes ug betales med højeste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Et nyttigt Stykke 

Værktøj 
anbefales som en kærkommen Julegave 

og faas bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning'. 

Ungt, fedt Oksekød 
samt fint Kalvekød og Flæsk faas hver Dag til julen. 

NB. Bestillinger modtages. 

Nordlandets Kødforsyning. 
Telefon Sandvig 19. 

Manchetskjorter, kulørte og hvide. 
Kravetøj i Lærred og Zephyr-Reform, som enhver selv kan vaske. 

Slips i nye flotte Faconer. 

Køkken- og Pynte-Forklæder 
Damelinned, Handsker, Bælter, Paraplyer, 
Galoscher, Lornmelørklaader,Blondekraver 
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Vaskeægte Bomuldstøj og Wienerlærred 
til Kjoler og Forklæder. 

Kjole- og Blusestoffer i smukt Udvalg. 

Hatte, Huer og Kasketter. 
Sokker 	Handsker 	Vanter 

Uldveste og Gensere til sinaa Priser. 

  

De træffer sikkert 

 

det rette Valg, 'mar De 
gør Deres Juleindkøb i 

Nordlandets 
Handelshus. 
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Vort Laker er rigelig forsynet med 

alle Sorter Foderstoffer 
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris, 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

ikliwomorM/01~~/eae d 



Erindringsliste. 
—ø— 

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Leone- 8, Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 

Dampskibsexpeditirmen, aahen ved Ski- 
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eflerrn, Mandag og 
1 orsdag borm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 5-9 og 2-3, 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen 111 9 Aller,. 

Søndag 12-2, 
Borgmesteren træffes paa Kæninerkont. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aatien for Gods 8-12, 2-6 

Frimærke p. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time kir Togets Mg 

Toget afgaar 
Søgnedage : 

liteetua — Mitradvig 
910 350 
928 360 

942  407  
1003  428  
1018  442  
10" 454 
103° 5°° 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

900  
918 
gus 
953 

1088  
10 18  
1022  

Allinge Biografteater 
lul, pas 8i1 hit-program et smuk 
Skuespil 170 Afdelinger, der han 
ler ont et mærkeligt Testamente et, 
Ungdommens Vej til 1 vkken Non. 
disk Films Comp. har i ,Godsfor-
setteren. haft Held til al skabe en 
Film, om hvilken der ikke vil være 
rosende Ord nnk. liden store sce-
niske Effekter, kim pas Baggrund 
af ell ypperlig  Konstruktion og et 
mesterligt Spil, virker Beretningen 

om Walter Hal il n n n, der ved sin 
Energi og Dygtighed redder Godset 
og opfylder de testamentariske Be-
stemmelser. Og pin en tiks og be-
hændig Mande er to Kærlighedsro-
maner indflellet i Hovedhandlltigen 
og giver maledes Filmen el yderli-
gere Plus. 

En sno god som ny 

Mælkevogn 
(3000 Pd. Bæreevne) samt en lille 
Lasfjedervogn og en Charabanc er 
til Salgs hos Emanuel Madsen, 

13. Pd., Olsker. 

Codsljneslor og Moder, 
Evan, Mk, Missionsforening Allinge 
I. Juledag Kl. 31 /1. 0, Westh. 
2, 	— 	Kl. 111,+t. M. Kofoed. 

Rutsker Missionshus 
1. Juledag Kl. 2'4. Ole Jensen. 
2. — 	do. 	M. Kofoed. 

En Sejler-Ladning 

prima Laplata Majs 
Tens flomill(Iskskaggr, Palmekager, ClilleilSlikkerifielfiSe 

og  Kod- og  Benmel 
ventes i de nærmeste Dage. Priserne bliver billigste Dags-
priser, hvorfor det anbefales at indsende Deres ærede Ordre. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Opgiv Maal og jeg sender dem straks. 
A. M. Lindberg. 
Urmager og Guldsmed. Telefon Allinge 93. 

c/3'riit 3:ilforfel 

gere (sintlqe 

t)O 

Allinge Kolonial- og Produklierrsloifig. 

Er Juletræet festlig tændt 
og Harneejne tindre, 
er det en Sag saa vel bekendt 
af Stare. som af Mindre. 
at Ganerne til hver ister 
skal købes netop lige der, 
hvor allerbedst man kan det. 
og det er i Nordlandet. 

Bekendtgørelse. 
Lørdag don 23. December Ef-

termiddag Kl. 2 afholdes det almin-
delige Husmandsmede paa Forsam-
lingshuset i Olsker, for al uddele 
Udinarkstrassens Renter til de andels-
berettigede Husmænd, Husmænd, 
der er ti/flyttede eller har forandret 
Bopæl, bedes anmelde saadant til 
en af Bestyrelsens Medlemmer inden 
nævnte Møde, sand forevise Skøde 
eller Lejekontrakt for at komme i 
Betragtning ved Uddelingen. Hvad 
der ikke bliver afhentet part Mødet 
Iran siden fans hos Kassereren indtil 
farsle Januar. Endvidere bliver der 
forelagel Valg af to Formænd i Ste-
det for de der fratræder efter Tur 
saml to Revisorer. 

Bestyrelsen. 

Mange tørre vellagrede 
og derfor ogsaa velsmagende 

Cigarer 
i Kasser med 25-50-100-150 Stk. 

— Køb rigeligt, thi Priserne 
bliver sikkert endnu højere. 

Norddels hotielshils 

Til Julegaver 
anbefales el stort Udvalg i 

Messingvarer, 
Terracotta 

og Porcellæn. 
Se Vinduerne. 

Chr. Bidstrup. 

Valdnødder 
Spanske Hasselnødder 

Paranødder 
prima ;Taffelæbler 

anbefales til billigste Priser. 

I. B. Larsen 

Fineste afnakket Klipfisk 
Nye Japah-Ris 

De allerbedste Kvaliteter som kant 
skaffes, sælges i 

Nord landets Hande lsflus 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johann Kofod, Hasler 
trælles paa Ra ad huse t i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Whist og L'hombre 
Vi sælger 

Dondorf Spillekort og 

Wulfts Spillekort 
som er meget stærke og med tyde-
lige Billeder. 

Norilludels lidelshus 

Køb Primusapparater 
og Bnumlere 

samt andre Kogeapparater 
Køb nul 

Billigst hos 

M. C. Funch. 

Shindhanslwr 
med (idianti 

Nortilailhls lidildelstills 
• i~emerm 111~ 

I Chr. Westh's 
Il ur e-Ekilipe tiN 

Julegaver for Herrer. 
Mansehelskjorter 

Slips 

Hatte, Huer 
Handsker, Halstørklæder 

samt løvrigt alt, hvad der forefindes 

til Herrebeklædning. 

Med Sejler 

„Hammershus", 
som er part Rejse hertil, har vi et 

Parti af hver Sort 

Prima Laplata Majs 
og Glutenmelassefoder. 

Vær saa god at gøre Bestillinger 

heraf 

Nomiludels Hutlelshils 
En Del 

Skærveslagere 
kan faa Arbejde ved at henvende 
sig til 

Niels Rasmussen. 
Krakly, Rutsker. 

Parfumer! 
Glas og Tuber. 

Toiletartikler i Glas og Tuber 

Brillantine, Tandpasta, Odol. 

Champoingpulver, gode Toilet-

sæber, Bay-Rhum, Haarvand, 

Tandbørster, Haarbørster, Negle 

børster, Klædesbørster og andre 

Ting. 
Vi har swaa Priser paa alle disse 

Varer, 

Norillauriels Haudelslllls 
Tein og Omegns 

Brugsforening 
Torsdag den 4. Januar 

er Forretningen lukket paa Grund 
af Opvejning. 

Bestyrelsen. 

Til JULEN 
anbefales 

mange kønne Ting i 
Messing og Kobber 

til billige Priser. 

Stort Udvalg i 
Lamper, 

OaSSiegeOVIle & Gasapparater. 

M. C. FUNal. 
Solo-Ærter 

købes i 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning-. 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ing en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der liver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce lier i Bladet vil derfor saa 
godt surt altid billig(' el Lilli eds-

stillende Resultat. 

Vd De lue n god Bog, 
saa gas op paa Rradhuset og hent 
den paa Fredag Aften Kl. 7 8. 

De! koster ikke noget! 
— — — 

Næst efter Skolen og Roker ejer 
vort Land ikke nogen Institution, 
hvis Indflydelse skaber • større bor-
gerlige og moralske Goder end det 
frie, offentlige Bibliotek. 

Th. Rosevel t. 

fraar den almindelige Folkeskole 
indvier alle i l_resekiinteris Frimu-
reri, mas der i et demokratisk tand 
ngsaa findes almindelige Folkebib-
lioteker, der kan forsyne de savle-
des indviede lined noget al læse .  

Valdemar Vedel, 

Trænger en Ry ikke III et nev-
Irall Centrum for Aandslivet. hvor 
Partivæsenet er lukket ude, hvor 
alle aandelige og sociale Rørelser 
har en Ret til at finde Udtryk, hvor 
kun del umoralske og uværdfgende 
er bandlyst? 

Overhibliothekar H. 0. Lange. 

Fra Sandvig 	750  12110  G" 
Allinge . 	7" 120/  648 
Tein 	 711  I 2" 700 
Rø 	 734  1 236  717  
Klemensker 	7" 1256   786 
Nyker 	800 lro 700 

Til Rønne 	8" 130 810 

Søn- og Helligdage. 

nonne—Mandlig. 

Fra Rønne 	 900  1 200  820 
Nyker 	gra Jod 
Klemensker 9,4  12 
Ren 	 950 140 

Tein 	 1000 100 
Allinge 	1014 204  
Sandvig 	l020 210 

Sandvig-11988HO. 

Fra Sandvig 
	

845 1285  645  
Allinge 
	

803 1242 651 
Tein 
	

901 1262 700 
Rø 
	

917 	lor 713 
Klemensker 
	

954 1110 733 
Nyker 
	

9/3 1 38 750 
Til Rønne 
	

1005 1 35 810 

Hvordan en Mode kan opstaa. 
En Franskmand fortæller følgende: 
— Jeg korn nylig ind i en Mode-

handel, og da 13eijeningeo var op-
taget, satte jeg mig lied paa en Stol 
riden at timike en Damehat, som 
faa paa denne. Da itu Ulykken al-
lerede var sket, blev jeg helt rolig 
siddende til det øjeblik, da ingen 
var i Nærheden at min Plads. .leg 
stod da op og gik over til den an-
den Side af Rummel. Der var en 
Dame inde i Forretningen. som Ikke 
var i Slant til al finde en Hat, som 
hun syntes om. Tilsidst fik hun 
Øje paa den Hat, som jeg havde 
siddet Inla og den faldt i hendes 
Smag. Den havde netop en sandal] 
Facon som hun ønskede, sagde hun. 
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2den Juledirg. 	Den 
KI 7 og 8. 

Godsforvalteren 
Skuespil 	;1 Alder 70 Afdelinger. 

I Huvedroilen Vakl. Psilander. 

neo Ide 11111118's Hjer t esorg. 
En gemytlig Historie om Kærlighed 

og Elektricitet. 

Enlree: Voksne 50 4:7., Bern 25 ø. 
God Musik. 

Skovauktion 
i Rutsker 

Torsdag den 213. ds., Fornikl 
Kl. 11 lader Firmaet Vang Sten-
huggerier ved offentlig Auktion I 
dets Skov i Rutsker bortsælge cirka 

ISO Bud Klods og Kvas 
hovedsagelig af Birk. 

Mødested ved Skovho.  

By- og Herredsfogedkontorel 
i Hasle, den 18. Drcbr. 111 G. 

Borgen. 

1E11E, o Cl EL 
20 Øre 

Lessive Grand Felix 25 Ore Pk. 

J. P. Mollers Eftfl. 

838 
866 
918 
928 
939 
946 

llorllhohils Spyror & Lililllobsses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Forlovelsesringe paa Lager 


