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	Nboventle Otto f: °milt 7. &n. 
Telefon 74. 

Te> k t I 	Bogtrykkeri. 

„Norel-Bornholms Ugeblad' 
trykkes I et Antal al rnIn451 7600 p.xv,vd.  

op fors.-ndes gennem Pustrasenti I Allinge.  

Sandvig, Olsker, Rntsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse Nordre 'lenet! 
bliver lastl ethvert Hjem og egner sig den 
far bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager emu Bekendtgørelser af enhver Art 
UMISOM K.b, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Rladel.s Kontor og  
koster I Kr. halvaarlig. 

Urets Sang. 
Timen iler; Tiden gaar. 
Tikt Tak! Alt forgaar, 
Dag i Nat og Dogn i Aar. 
Tikl Takl Hvad bestaer? 
Sekund, Minutter, Timer, Dag 	 
hør Pulsen i mit Hjærteslag I 
Men mit er lige uopbrugt, 
naar dit er kvalt i Muld og Fugt. 
Der er en lille Evighed i alle Ures Sang: 
I en af disse Timer gaar Du hen 

og dør engang! 
Tik! Takl Hvad bestaar? 
Tik! Tak! Alt forgaar. 

Liv og Dod og Atterkomst . 
Tik! Tak! Ak og Ve! 
Blomst blev Fra, og Fro blev Blomst. 
Tik! Tak! Ske skal ske. 
Fra Barn til Voksen, Mand til Død, 
fra Moders Liv til Gravens Skod 
Sekund skal følge paa Sekund 
og vil Dig Godt saa lidt som Ondt. 
Jeg synger Evighedens Sang .. 

for Dig jeg synger nu; 
men naar jeg synger næste Vers, 

saa tier maaske Du. 
Tik! Tak! Ske skal ske. 
Tik! Tak! Ak og Ve' 

Op og ned, paa Maa og Faa.  
Tik. Tak. Spot at spea. 
Evighedens Ure niaa . 
Tik. Tak.... gag i Staa. 
Jeg vinder, taber, gaar præcis 
og gaar i Staa i Timevis; 
men Tiden gaar og gaar og gaar, 
om alle Verdners Ure staar. 
Jeg er en lille Evighed 

i andres Vold og Haand; 
men tier jeg, skal andre 

synge Sange i min Aand. 
Tik. Tak. Spot at spas! 
Alt 	maa 	gaa 	i „ .Slag. 

Anders W. Holm.  

Vore Dages Flensborg. 
—x — 

Byen havde en gammel Banegaard 

med en glasdækket Hal, hvor Spur-

vene altid kvidrede og Duerne byg-

gede Reder. Ogsaa den har maltet 
give Plads for en ny af røde Sten 

og ikke videre køn, der snart viste 
sig at være for lille, men dog endnu 
ikke er byggel om. 

Der kom to Banelinier til, en 
til Kiel og en 	Kappel. Og man 

byggede paa en opfyldt Del af den 

indre Fjord den grimme ,,Kieler 
Bahnhof". 

Den lille uanseelige Dampskibs-
Pavillon ved Skibsbroen fik ogsaa 

en Afløser, hvor det forresten i 
mange Anr hør knebet med Plads. 
For Dampskibstarten paa Flensborg 

Fjord er livlig om 'Sommeren, da 

Lystdamperne garn hver halve Time 
eller oftere, Der er de serail :Damp-

bande til Farten i den indre Fjord 
og de store, der gear til Lyksborg, 
til Kollund, Ronshoved og Stander-

hav, ja helt til Standerborg. 

Sommersøndage er der Trængsel 

paa Dampskibsbroen og 1 store Ska-
rer drager Flensborgerne til Kyst-
stationerne. Det er dog mest Fjor-

dens Nordside, den der vil komme 

tilbage til Danmark, der besøges, 
og jeg hørte en Dame, der længe 

har boet i Flensborg, sige 	.Hvad 
skal dog de flensborgske Damer 

gøre, naar de vil Ill Kollund og 
drikke Kaffe, hvis Byen ikke kom-

mer til Danmark". 

Flensborg har et Teater, et rel 

nyt og sikkert tidssvarende :indret-

tet. Det ligger i Raadhusgadens 
vestlige Ende, helt oppe mod Gra-
vene. Jeg har aldrig været indenfor 

dets Mure, fordi jeg ikke brød mig 
om at se tyske Skuespillere i Flens-

borg. 1 det gamle Teater havde jeg 
jo i min Barndom set baade .Mer 
end Perler og Guld" og „En lille 

Heks'. 
Byen har ogsaa et Tivoli, oppe 

paa Friserbakken i den sydvestlige 

Bydel. Haven er ganske køn — el-
ler rettere var — for nu er det over 

5 Aar siden jeg sidst saa den, Der 

er i Forbindelse med den et Som-
merleater,e den saakaldle Sangertial, 

der f sin Tid blev bygget til en 
slesvig-holstensk Sangerfesl. Del er 

Byens største Sal og her holdes 
ofte Vælgerinøder. Koncerter og den 

Slags holdes i Kollosseums store 

Sal paa Store Gade. 

.Gravene" var i min Ungdom 

endnu en lang Alk af høje Linde-

træer der gik bagved Hovedgadens 

vestlige Husrække, lige fra Marie-

gade i Nord til Friserbjerget i Syd. 

Men nu er der Gader og store Byg-

ninger. I Nord Frimurerlogen, i Syd 
Flensborgs Museum, Regeringsbyg-

ningen og Fængslet. I delte Færig-

søl har Redaktør Jessen tilbragt no-

gen Tid, og i dels Gaard er der et 

Par Gange foretagen eti Henrettelse. 
Der er i Flensborg et Gymnasium 

som ligger Syd for Søndertorv. Det 
er gammelt, og man byggede et 

nyt ovenfor Mariegade, en stor og 
prægtig Bygning med herlig Udsigt. 

Den blev lige færdig til at kunne 

benyttes som Lazaret fra Krigens 

Begyndelse. 
Der er en Navigationsskole, en 

Handels- og Landbrugsskole, en Del 

private Skoler, en .110here Madchen-
schule" og en Mængde Kommune-
skoler, de saakaldte „Btirgerschu-

len". 
Al Hospitaler er der to. I Marie-

gade det katolske St. Franziskus 
Hospital og ovenover dette, paa Ve-

jen til Marieskoven, Diakonisse-Stif-

telsen. 

I Nørre Gravene ligger den katol-

ske Kirke. 
I Byens nordlige Del er der fra 

Hovedgaden anlagt nogle nye Ga-
der op mod Duborg. Det bakkede 
Terrain er her benyttet ganske kønt, 
men Husene er næsten allesammen  

smagløse. En af Forbindelsesvejene 
mellem Nørregade og Duborg er 

en stor Trappe, som del om Vinte-
ren maa være ret besværligt at fær-
des paa. 

I Udkanten af Byen, nedenfor den 

højtliggende Slesvig-Landevej i Syd, 
var den store og den lille Mølledam. 

Den lille findes endnu og man pas-

serer den, naar man ad Banelinien 

kommer til Byen. Dens Vand driver 
en Mølle, der i gamle Dage var 
Byens Ejendom. 1 min Barndom 

og Ungdom ejedes den af en dansk 

Mand, Møller Ringe, hvis Have 
vendte ud mod Dammen hvor han 

havde et Andehus der altid var ma-
let rødt og hvidt. Men den store 

Mølledam, der var en Pryd for Land-

skabet som den Ina nede mellem 
Bakkerne, hvor i Vest SI. Knuds 
Gildes gamle .Borg" ined sine hvide 

Mure tittede frem mellem bøje Pop-
ler, den er nu fyldt op. Først da 
man fortalte mig del, vilde jeg ikke 
tro mine egne Øren. Den store Møl-

ledam fyldt op I Her, hvor vi i min 
Barndom løb paa Skøjter og altid 
manne vogte os for Vaagerne, fordi 

der var Kilder i Bunden. Og nu 
skulde det opfyldte sælges til Byg-

gegrunde 
I nogle Aar blev dog Vandet ved 

med at træde frem og 'det saa ud 

til, at Spekulationen var slaget fejl, 

Om det er lykkedes nu at trolde 

Vandet ude og fart Grunden solgt, 
ved jeg ikke. Deri Slags staar der 

intet om i de Breve jeg ram fra 

Flensborg. Der har i de sidste 4 

Aar været andre Ting at skrive om. 

Men en i landskabelig Henseende 

meget smuk Plet er med den store 

Mølleriet]) og Engene omkring den 

forsvunden fra Byen. 

Ved Havnen i Flensborg var der 

altid livligt. Byen havde store Damp-

skibsrederier og en god Handel. 

Der var jo ogsaa Jernskibsværftet, 

som strakte sig helt ud til „Aktie-

brygge' let" paa Fjordens Nordside. 

Nu naar Værftet fra Nysteder' og 

helt ud til Badeanstalten „Ostsee-
bad" ved Aabenraa Landevej. 

To bayersk-Ølbryggerier havde 

Flensborg. 	„Flensburger-Aktien- 
branerei" i Nord og „Munkebrau" 

i Syd, i Lavningen ved den store 
Mølledam. Desuden et Par Hvidt-

ølsbryggerier og nogle mindre Bræn-

devinsbrænderier. Der findes ogsaa 

en Rismølle og Olie- og Kornmøl-

ler. Det er dog Dainpinøller allesani-
men nu, og de pynter ikke i Byen. 

En Mængde Fabrikker er der : Jern-
støberier, Cementfabrik, Tobaksfa-

brik o. s. v. 

Der er en ret stor Handel med 

Fisk og . mange Røgerier. 
Selvfølgelig er der Gasværk og 

Elektricitetsværk, et Par Mejerier og 
et Vandværk. Flensborg er bekendt 

for sin Rigdom pas klart dejligt 

Kildevand. 
1 1881 fik Byen Hestesporvogn, 

der dog itu er omdannet til elektrisk, 
Uden for Byen, paa Aabenraa Lan-

devej er en Glashytte. Ved Husum 
Landevej er en gammel og kendt 
Papirmølle. 

All i alt har Flensborg indtil 1914 
været en By i stadig Vækst, men 

Krigen hor sikkert skadet den me-
get, bande hvad Handel og Skibs-

fart angaar. 
Paa Fjordens Sydside ligger ved 

Mfirwick (Mørvig) deri store Marine-
station, og Marinens Bande og Cha-

luper og Marinesoldaternes Færden 
i Byen har sat et eget Præg pur 

Havnen og Gaderne. 
Infanteri-Kasernerne ligger paa Du-

borg og ude i Nystaden grimme 

Bygninger af gule Mursten og med 
høje Mure udenom Kasernegaarden. 

Men det 811. Regiment, som før 
var de Ilensborgske Pigers Fryd, 
er næsten I dines Hjerter fortrængt 

al Marinesoldaterne, der hver Lør-
dag Alten — i Fredens Tid — fyldte 
Gaderne i Byens nordlige Del ined 

Støj og Skraal. 
Forandret er Byen i en uhygge-

lig Grad. Dens Skønhed er borle. 
Idyllen forsvundet, kun Fjorden blaa-

ner endnu som i gamle Dage, og 
pas den smukke gamle Kirkegaard 

i Vest gror vilde Roser over de ned-

lagte Grave og over den store Kri-
gergrav. 

Men i Marieskoven kan man 

endnu finde en fredelig Plet, hvor 
Tanken kan laa Ro til at vende til-

bage til den lykkelige Tid, da Byen 

var meget mindre, var smuk og 
var — dansk.  

Djævle-Kapellet. 

Tommy tømmer sit Krus saa kæk -
Han tømmer saa mange for mange! 
„Spøgelser salte mig aldrig i Skræk, 
Kun for min Bess' er jeg bange! 

Djævle-Kapellet, som jeg skal forbi, 
Det, kan 1 tro, al jeg kender! 
Troldpakkel, som holder Bal deri, 
Og jeg — 'vi er gamle Venner!. 

„Thommy, rid ikke i Nat Jer Vej I 
Vi faar et Guds Vejr uden Lige." 
— „leg lade mig skræmme 

af Trolde — jeg! -
Hvad tror I saa Bess' vilde sige? - 

Nej Tak, Morlille I Nu gaar det afsted 
Over Heden og Floden og Fjeldet I 
Og vil 1, san tar jeg en Hilsen med 
Til dem, som I veed, i Kapellet.. 

Thommy jager I blind Gallop 
Gennem Uvejrets Buldren og Hvinen. 
Da lunt alter slimar øjnene op, 
Holder han læt ved Ruinen. 

Og gennem Vinduel ser han i Glans 
Af Ligfakler osende røde 
Den lede Satan spille til Dans 
For de syndige svirende Døde. 

Tommy, der før var saa stolt og stærk, 
Føler sit Mod forsvinde: 
Mod ham styrter I bare Særk 
Den lystigste Danserinde! 

„Thommy! Saa hør dog! 
En Dans 1 Giv Tidl" 

Hun raaber med skingrende Stemme. 
Han hører det næppe -

han stønner: .Gid 
Jeg var blevet] hos Bess' derhjemme." 

„Thommy! Thommy! Det hjelper ej, 
At Du farer saa brat ned ad Bakken! 
Nu har jeg Folen i Halen — Huhej! 
Nu har jeg Dig selv i Nakken! 

Ha -- Nu ligger min Arm 
om Din Hals, 

San Du hverken kan kny 
eller kvække — 

!Irma Nu danser vi 
hovedkulds Vals — 

Hurrrr! — Her liggervi begge 

Men hjemme ved Skorstenen 
strider Bess'. 

_Klokken er Fire næsten - 
Nu er det endt, som aldsl, etsteds 
Hvor Svinet er faldet af Hesten — 

O san skal der laves en Løgn Igen 
Om Troldpakket ude !Jan Heden -
Men Nej ! Du skal ikke slippe 

med den, 
San nemt, som Du slap forleden !' 

Erik Bøgh. 

Den talende Film 
—0— 

Hvem husker ikke .Den talende 

Film", en genial Opfindelse, der 

skulde være gjort, og som Bladene 
udførligt omtalte i spaltelange Ar-

tikler. Nu viser det sig at være ren 
Svindel. „Dg. Nyt]." skriver herom: 

Ovre i Aarhus boede indtil lorny-
lig en iøvrigt meget skikkelig Mand, 

Hans Chr. E. Andersen. Hans 
Orm var, at han vilde være Opfin-

der, og hans Motiv var det, at han 
hurtigt og let vilde komme til Penge. 

Da han ikke kunde finde paa 

noget virkeligt gedigent, lavede han 
saa en Svindel, som hed .Den ta-

lende Film". Under niegen Brask 

og Bram begyndte han sine Ekspe-

rimenter, og da han havde faaet 

skrevet lidt om dem i Bladene, gav 

han sig til at søge Interessenter. 

Det lykkedes ham at interessere en 
Fabrikant Fa b i u s for Foretagen-

det, og af ham fik han 12,000 Kr. 

til at fortsætte Eksperimenterne med. 
Opfindelsen bestod efter Sigende 

i, at der til en almindelig Film var 

hæftet en Rand af Grammofonplade-
Art. Den Film, han præsenterede 

Pengemændene, havde en Kant al 

Blik, i hvilken han med et Søm 

havde ridset nogle Kruseduller. 

øjeblikket kom, hvor han magtle 
præsentere noget overbevisende for 

Pengene. Hat] lod saa optage Bil-

leder at Provinsskuespilleren og San-
geren Poul Don s, og Aftenen 

korn, hvor Interessenterne var for-

samlede for at se og navnlig .høre" 
Poul Dons. Del syntes at gaa ud-

mærket. Man saa Dons, og man 

hørte ogsaa en udmærket Røst, og 

man var tilfreds. Det vilde man dog 

ikke have været, hvis man havde 
halt Kendskab til hjemlig Sangkunst. 

Det var nemlig slet ikke Dons, der 

salig fra Filmsstriben, det var He-

rold, der sang Ira en almindelig 
Grammolon, som stod opstillet bag 

Lystreppet Da Svindelen omsider 

blev opdage!, anholdtes Andersen 

i Aarhus og sendtes Irer til Byen, 
hvorfra Anmeldelsen var kommen. 
Hans Sag blev henvist til 4. Under-

søgelseskantater, Assessor Pr y I s. 

Efter nogle Forhør blev Andersen 
imidlerlitl sat paa fri Fod. De nær-
meste Dage vil der blive nye Forhør 
i Sagen, 



Af (let store Lager anbefales som 

Plyschkaaber, 
glatte og pressede. 

Astrakattkaaber, 
prima Kvalitet. 

Klædesfrakker, 
prima Kvalitet. 

Ulstre, Regnfrakker, 
Alle Størrelser. 

Billige Pri'ier. 

Duge og Servietter 
mange smukke Mønstre 

anbefales til rimelige Priser 

nydige 

  

 

Julegaver: 
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Stort Lager af 

hvide og kulørte 

Forklæder 

kraver og Muffer 
i stort Udvalg 

til Damer og Horn 

DAME LINNED  	 

e 

MEODtRNE 	DAMEBLUSER 
.§~~11k. 

Chemiser,:Benklveder,i1Natkjoler,-Combinations, 
Underliv, Underkjoler. Skørter, Frisertrojer. 
Nattrøjer. - Alt i største Udvalg. 

Mb, ',)4arra, £aftittg, ;etlens 
og cis̀.tonet. 	e;,,:terreifer, ftørfte 

tlittiqe 1.3rifer. 

Udenfor Redaktionen. 

Til et Par Bemærkninger vedrø-
rende Musikken i Biografteatret i 
Allinge : 

Naar nogen optræder offentlig som 

„Klinker' i Avisen, skulde han, selv 
om han ikke har Mod nok til at 

underskrive sit Navn, dog i det mind-
ste lorstan saa meget af Sagen, at 

han kan skrive Sandheden; ellers 
gør han sig offentlig latterlig. 

Denne ,,Kritiker" ,har i hej Grad 
forundret sig over 31 der stadig af 

Pianistinden i Biografteatret benyt-
tes udelukkende lyske Komponisters 
Musikstykker.' Han synes ikke al 

vide, at Komponister som Boieldieu, 
Ludvig XIII., Chopin, Verdi, Rossini, 

Tschaikowsky, Wienlawski o. s. v. er 

Franskmænd, Ungarere, italienere, 
Russere, Polakker o. s. v., og anser 

hver Musik, han tilfældigvis ikke 

kender som ,nordisk", som „tysk". 
løvrigt skulde han have henvendt 

sig til Biografteatrets Direktion. Det 

var meget hensigtsmæssigere end 
at sætte en anonym Kritik i en Avis, 

hvis Læsere kun for en lille Del 

kan have Interesse af Biografteatret 

i Allinge. 

Fotogrut 	Kj8Iler. 
Brevkort — Vinterbilleder. 

Uopklæbede Fotografier af 
bornholmske Landskaber. 

Forstørrelser 
Ovale Rammer. 

Marzipanfigurer 
og 

Sukkerfigurer 
I stort Udvalg 

J. B. Larsen. 

TIL JULZ14 
anbefales start Udvalg i 

Cigarer af bedste Mærker til 
meget rimelige Priser 

Tobakker, Piber, Cigaretter 
Vine 

fra Hr. I. C. Teilmann, som altid er 
af bedste Kvalitet til Prisen. 
Cognac, Rom, Genever 

Akvavit, Likører 
Frugtvin 

af bedste Mærker 
Grontkonserves 

er nu pas Lager til billige Priser 
Kontpotfrugter 

Kødkonserves, Frugtsafter, 
Alt sælges billigst mulig hos j./J 

P. C. Holm.  
Røget Hellefisk 

forventes hjem til Jul. 
Knækpølser, Medisterpølser 

Bajerske Pølser 
Spegepølse, Kødpølse 

Skinkepølse 
Matadel, Malakofpolse 

Rullepølse, Fillet 
altid inske Varer. 

J. B. Larsen. 

Til Julegaver 
haves et stort Udvalg af 
Glas og Porcelain 
Kaffestel, Spisestel 

Vandstel, 
Glatiskaale, Vaser, Nips m. ni. 

Af Isenkram 
haves mange smukke og nyttige 
Ting, som vil være kærkommen som 
Julegave, saasom ; 

Værktøj 
Klippe- og Barbermaskiner 

Barberknive 
Lommeknive, Sakse 

Fjerkræsakse, Bordknive 
Spiseskeer, Gafler 

Dessert- og Theskeer 
af Sølvplet 

Husholdningsvtegte In. m, 
Køkkenudstyr 

af alle Slags 
Legetøj og Spil 
i stort Udvalg hos 

1). C. Holm, 

Juleudstillingen'fMagasin'du Nords 
Udsalg er aabnet. 

Zrifutage tit Zamer, .errer og .2.3orii, 	c‘ixere ltibt(eptier .og glejfeplaib. Zihantrepper, 
2enoteummceøer, $ttber, 43arantner, 	23anter, £ommetorthrber, Zuffer, 9zi6fer tzi. nt. 

e mine 3iiibilev og mit tager og Ze nit nemt filibe etz Zing, pcifenbe tit 	ittefiabe. 

J. P. Sommer. ( Telefon 5. ) 



Køb Deres Julegaver 
i Tide! 

Vi har et stort og righoldigt Udvalg af fikse 

og nyttige Julegaver. 

r—"YY' 

Til Damer 	Til Herrer 
Kjoletøjer i alle Farver 

og Kvaliteter. 

Alpacca fra 4 Kr. 

Halvuldent Blusestof i for- 
skellige Farver og Mønstre 

4 Kr. 

2 Alen bred b I a a Serges 
til Kostumer 15,50. 

Kulørte Kostumestoffer 
fra 10 Kr. m. 

Floneller til Undertøj 
fra 1,35. 

Blusefloneller 2,35. 

Bomuldstøj til Kjoler og 
Forklæder fra 1,75. 

Hvidevarer. 

Dowlas 1,25, Medium 2,00 

Festons 
i alle Bredder og Kval. 

Handsker 
i Skind og Stof fra 2,65. 

Stoffer til Klædninger 
og Frakker. 

Gode Kvaliteter, 
Rimelige Priser. 

Færdige Klædninger 
fra 75 Kr. 

Stort Udvalg i Regnfrakker 

Manchetskjorter 
fra 10 Kr. 

Flipper i alle Farver 
4 Lag Lærred. 

Bindeslips, Sløjfer 
og bundne Slips. 

Halsbind. 

Uldtrøjer og 
Underbenklæder. 

Huer, Hatte og Kasketter 
fra 2,50 

Stofhandsker fra 1,65.  

Svære og stærke 
Doghandsker. 

I
Xordlandets Xandebhus 

Petersens Skol8jslorrelllillg, Allilllle 
Telefon 107. bringes i velvillig Erindring. Telefon 107. 

Alle gangbare Ting i Herre-, Dame- og Bornefodtoj. 
Lager af Ridestovter samt almindelige Skaftestøvler fra 52 Kr.— 

Rigeligt Lager i saavel sorle som brune Bornestøvler til langt under 
den nuværende Dagspris. Som nyttige Julegaver anbefales varmffljem-
mesko og Slippers samt Helsingborgs og amerikanske Galoselter fra 

7 Kr. i Dame- og 8,50 i Herre-Galosctier. 

3EY., LEGA V: Et B', 
i stort og smukt Udvalg. Itegulatorure med de gamle gode Messing-

. værker er aller paa Lager til rimelige Priser. 

cHllin,sse Ur- og QuIdsmedeforretning. 
A. M. Lindberg. 

`dYrrestindbq dnirigskalk 
al sædvanlig prima Kvalitet ventes i November Maaned. Vi har et Parti 
heraf til Salg og heder om Bestillinger. 

WorbItutbe0 k■attbetøø. 

Vi har rigeligt af 
Grove danske Hvedeklid og det gamle 
Mærke af Glutenfoder til Malkekøerne i 

Fri Handel. 
Til Ombytning for leveret Brødkorn har vi 

Soyaskraa, valsede Soyakager, Byg og 
Majs samt grove danske Hvedeklid, som sæl-
ges til de fastsatte Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Gode og flotte 

Xo''repiJke 
sælges 

Nordlandets Nandelshllsr 

Tyren Birk, 
præmieret ved sidste Aars Dyrskue, 

staar til Bedækning for 5 Kr. pr. 
Ko. 

Vestre Borregaard i Rutsker. 

Andr. Hansen. 
Samme Sted er to 11/1-aars 

Hoppeplage til Salg 
eller Bytte med en 21  ,-aars Hoppe-
plag. 

Rom 
Cognac 

Vine 
til gammel Pris saalænge Lager haves 

J. B. Larsen. 
Nye Sendinger af 

Isl. Lammekød, 
amk. Oksekød, 
isl. Bankfisk. 

Kun de bedste Sorter og til de 
billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Norrilionholms llqelllad 
udgaar i Dag med Tillæg, 

Bagepulver 
Cardemome stødt og hel 

Citron Essens 
Mandel do. 
Vanille do. 

Bedste Buddingpulver 
Cremepnlver i løs Vægt 
anbefales til Julebagningen. 

J. B. Larsen. 

Olsker. 

Afholdsf. og Husmandsforeningen 
afholder Juletræ i Forsamlingshuset 
Søndag den 28. December Kl. 4, 
hvortil Medlemmer med Familie 
Indbydes. Foredrag al Landthings-
mand Maegaar d.  

Bestyrelserne. 

Appelsinerne 
er hjemkomne. Prisen er billig i Aar. 

J. B. Larsen. 

Bekendtgørelse. 
Lprdig den 20. December Kl. 2 

Eftm. afholdes del alm. 

Husmandsmede i Olsker 
Forsamlingshus 

for al uddele de løbende Indtægter 
for Aarel 1919 til de andelsberetli-
gede Husmænd. 

Husmænd, der ere 1110y/ilede eller 
har forandret deres Bopæl, maa an-
melde muldent for en al Formæn-
dene inden nævnte Møde amt fore-
vise Skøde eller Lejekontrakt. De 
andelsberettigede bedes lage Skille-
mønt med. 

De Andele, som ikke bliver afhen-
tede paa Mødet, kan siden fans hos 
Forretningsføreren til 1. Januar. 

Endvidere vil der blive foretaget 
Valg af 2 Formænd ug 2 Revisorer 
istedetfor de, der fratræder efter Tur. 

Forretningsfører Chr. Kjøller, 

Sucat 
er atter paa Lager. 

J. B. Larsen. 

Rødbeder 
købes. 	 ,Ballelyst.. 

Svedsker 
Rosiner 

Konfekt Rosiner 
Abrikoser og Fersken 

Turrede Æbler 
anbefales til billigale Priser. 

J. B. Larsen. 

Slagtede Gæs 
og Ænder modtages d. 17. 18. 19. 

August Hansen. 

Fin Jule Klipfisk 
til forskellige Priser. 

J. B. Larsen. 

Allinge 
Søndag den 14, ds. Kl. 7 og 8'/a. 

Pigen fra Palls. 
Spændende Folkeskuespil Ira Land 

og Sø i 4 Akter 75 Afdelinger. 
Med Karen Sandberg I Ho-

vedrollen. 

Sædvanlige Billetpriser. 

NB. Søndag den 21. ds. ingen 
Forestilling. 

Julelys 
og Stearinlys til nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 

Illusmands-Kreaturforsik• 
ringe-Selskabet modtager Kon-
tingent paa Dalegaard i Olsker 
den 29. December fra Kl. 1'/1-6. 

Chr. Jensen 
Formand. 

Xleverfre, 
.oefro, afJvarnpet åaakorn 

til Brug i Foraaret 1920 sælger vi Ira det nye Selskab 

Bornholms Frø og Saasæd Central. 
Alle vore Bestillere vil herefter fan Frøet akejet og plomberer Ira 

Hovedlagere) og alle disse Leveringer er underkastet Statslrnkontrollens 
selvvirkende Kontrol. — Altsaa første Kvalitet og den bedste Kontrol, 
som kan bydes. 

,Vi beder vore Venner om at sende os Deres Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

I fri Handel haves 

Glutenfoder, Hvede klid, Majs, Byg, Havre, 

Blandsæd. 

Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa 
til Ombytning ventes, 

Soyaskraa, Majs og Hvedeklid. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nyt Malt, prima Humle. 
Nye Byggryn og prima Kogeærter 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
	 •-• 
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11011111olms 	Marprillelakiks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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15 pyt. Juperfosfat, 
20 pCt. Kalisalt, Ægte Chili-Salpeter, 

Norges-Salpeter 
til Foraaret 1920. — Det er rigtigt at gøre Bestilling heraf snarest i 

Nordlandets Handelshas. 

Tørrede 

Ægblommer 
1 Pakke 40 Øre erstatter 3 Æg for-
trinligt til Bagning faas hos 

g. B. 

De allerbedste 
Sorter sælges! 

Amerikansk Flormel 
Dansk lys Flormel 

Dansk lys Rugsigtemel 
Ægte Japan Ris 

Bedste hvidt Rismel 
Amk, Hvedegrvn 

Valsede Havregryn i løs Vægt 

Nordlandets handelshus, 
Prima 

Japan-Ris 
kan endnu sælges til 75-80-90 
Øre pr. 1 /, kg saalænge gammel Be-
holdning haves. 

J. B. Larsen. 

Vi har Masser af 
Staldkoste, Stuekoste, Gade-
koste, Hestebørster, Kobørster, 
Skurebørster — og Børster af 
alle andre Slags. 

— Kvaliteten er god og Priserne 
meget lavere og billigst i 

Nordlandets Handelshus 



VI ha • 	I forskellige 
Ovne paa Lager, som 
sælges til gammel Pris. 
det vil sige, at Støbe-
riet senere har forhøjet 
Priserne med 2 Gange 

12' pCt. 

Alle Slags Ror, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 

#1...•,'"Iir • 

Sandvig. E. Aliralusens Boghandel Sandvig. 

Galoscher er hjem <ommen. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2 	Hasle 	Telelov 2. 

• 

• 

• Brædder, Planker, Lægter 
Tømmer, Cement, Tagpap 

Søm og Skruer 
Smøreolier, Drivremme 

Remmetedt, Smørekander 
Roegrebe, Roeknive, Roekurve 

Børstenbindervarer 
Spegesild og Kryddersild 

y„ og V, Tdr. 

Klipfisk, Fedt, Margarine 

• 

Y‘olonial= 
• 

9reduktforretning. 

JULE—WISTI JYl L I IsZ "G E: N 
er aaben. • 

Julebøger, Armanaker, Jule- og Nytaarskort, Julegaver og Legetøj. 
Stort Udvalg. 	 Alt 111 Juletræet. 

Køb Julegaver 
C. Larsens 	1(olgjsforroloillg, Mhp. 

Telefon 104. 

Stort og righoldigt Udvalg af 

herre-, Dame- og Børnefodtøj. 
Tøfler, Slippers, Morgensko, Fiasko. Galoscher i alle Stør- 

relser til fuiskelli ge Priser. 

L NB Varer ombyttes gerne efter Jul. 

Vi har det største Lager af 

Voksdug og 
Prima Bordvoksdug fra 2,85, 
Voksdugsborder til Hylder 22 øre, 
Linoleum til Gulve. forskellige Kval. og Mønstre. 

WorinItbet k■antleloit. 

Hasle. 	Hasle. 

anbefales stort Udvalg i Jule- og 
Nytaarskort, Julelys, Juletræspynt 
Æskepost, Fotografirammer, Lege- 

tøj m. m. 
Mange nyttige Ting, passende til 

JULEGAVER. 
Voksdug la Spisebolde og Krikken- 
border i Papir og Voksdug. Fernis. 

Aurora 
omiritlei tin I. Sept. ti. A. en sær-
skilt Afdeling foi Hornkvæg samt 
Heste — — BEMÆRK vor lille 
Præmie ug fuld F:5141111[1g tor He-
ste og Hornkvæg og  ingen Ekstra-
opkræ viung.  

Træffes liver Mandag i Klemens 
Kro Kl. 12-2 og om 	, Kl. 3 
paa Hotel Allinge. 

Lauritz cilladsell 
Tlf. Nr. 8, Sandvig. 

Endvidere tegnes Brand-, Tyveri-, 
Glas- og Siorniskadelorsikring. 

Ligk ister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker snedkerforretning 
Telf, Kl. n 13, 	U Pihl. 

cr Horilhobs spåre- & lmidisses 
--v---- 	Afdeling i Allinge G -'9--- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pen alm. Spnrekasscvilkanr til en Rente 	J lb  ,S 

at 4 pCt. p.a., pen Folio Ill 2 pCt. p. n. 

Dameg-aloscher 7,00. - Herregaloecher 8,50. 
Et Parti Arbejdsstøvler 

al ekstra svært (Jorunn 30 Kr .  

Nordlandets Handelshus. 

ø 	• 4161. • • • ø ø 
• s • • • 

g 

Yfolonial= 
9roduktforretning 

anbefaler 
• 

• Kolonialvarer 
Konserves og Frligtsafter • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• • 
• • • • 4665 U • • • • • 

Rullegardiner 
og Gaidinsi.enger leveres efter Maal 	e 

paa las Dage. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

• 

• 

• 

• Værktøj, Redskaber 
O Køkkenudstyr, Urtep-otskjulere 
• Kaffestel, Spisestel 

Kakkelovne og Komfurer • 
Tagvinduer, Staldvinduer 

• Murgryder, Pumper, Jernrør 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Firkantede Morse Ovne 
er lige gode for K ti I. huks. Torv og B r ie n d e. 

k■ astlIcic3.11115. 

Største Udvalg 
Største Lager 

Rimelige Priser 

9. &ulmer 
Magasin du Nords Udsalg 

Telefon 5. Allinge Telefon 5 
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ildlivet af et Int ø 	nteknb. 
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Telefon 74. 
Trykt I Allinge Bogtrykkeri. 
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og for.eu d em gennem Pontti tere n et 

til elle Wera i Allinge-Send ■ la. 
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Fredag den 12. December 1919 

  

"innoneer 
til næste Uge bedes indleverede i 
god Tid. Annoncer til Nordborn-
holms Ugeblads Julenummer, der 
vil blive udsendt Tirsdag d. 23de, 
maa være indleverede senest om 
Mandagen. 

Til et Par Bemærkninger vedrø-

rende Musikken i Biografteatret I 
Allinge 

har Fru Ruth Hahn i Hovednum-

ret skrevet et Svar; men ved en 

Forglemmelse er Svarskriverindens 
Underskrift udeladt. 

Maaneskirl. 
Der sejled hvide Skyer 

i det dybe, stille Rum, 
pea den store Hvælving - 

gylden af Maaneskærets Guld, 
Og Byen las med lyse Tage, 

stille og stum, 
som levende begravet, 

men at Dult og Farver fuld. 

Og du gik ved min Side - 
ung og slank og svaj 

i Maanelysets Rige, 
hvor Dagens Larm ej naar. 

Maanelyset lo i dit rige, 
gyldne Haar, 

mens du vandrede hos mig 
ad den nallestille Vej. 

Begge var vi tavse. 
'Mine Tanker berjed sig 

og tilbad dine øjne 
og din unge slanke Vaaxl. 

Du var mig som et Minde -
en lifte, halvglemt Text 

til en Melodi, jeg aner 
har sunget sig ind i mig 

en Alten, medens Byen 
laa lyst i Blund og Drøm, 

mens Maaneskinnet risled 
som en dyb og dæmpet Strøm. 

Chr. Stub Jørgensen. 

Jul i gamle Dage. 
—x- 

Dr. phil. H. F r. F ejl b e r g, gi-

ver i sine Skildringer af Dansk Bon-
deliv, saaledes som det levedes i 

Mands Minde, navnlig i Vestjylland, 
mange i+ fornøjelige Træk af gamle 
Juleskikke: 

Juleaften og Juledag. 
Alle Husets Kreaturer skulde have 

rigeligt Foder Juleaften, Ikke blot 

Heste og Køer, men ogsaa Hund, 

Kat, Ænder, Høns, Gæs; Bindehun-

den blev løst; han skulde have no-
get ined af alt, der var paa Bordet, 

om del saa var en Draabe Brænde-

vin og et Stykke Lysefane, Køerne 
blev gnedet om Tænderne med Salt 
og Sod, at Trolddom ikke skulde 

faa Magt med dem; i Tærskeladen 

blev der kastet Kornknipper ned, 
den maatle ikke staa tom I Juleda-

gene; et Neg blev sat ud til de 
vilde Fugle; Tjærekors tegnet paa 
Stald- og Ladedøre, Kors ridset I 

Korndyngerne paa Loftet, og naar 
saa alle disse Udenomssysler var 
forbi, samledes Flusfolkene pyntede 
inde ved det dækkede Bord i Mørk-

ningen. Der stod Julelysene i et 

Par blankt polerede Messingstager 

og onivundrie med ridtunget Papir, 

el for Husbond og et for Madmo-
der; i Vinduet, der vendte ud mod 

Marken, el lignende tændt Lys, der 

skulde vise en ensom Vandrings-
mand Vej tIl et gæstfrit Hus, om 

nogen var saa ulykkelig at maatte 
færdes en saadan Aften borte fra 
egel Hjem. 

Jule-, Nytaars- og Kongeaften tog 
Husbonden Brødet og Kagen, der 

Ina paa Bordet, gjorde med Kniven 

Korstegnet derover, skar Endeskiver-

ne deraf ; disse, sex ialt, blev lagt 

paa Skabet og gemt til Foranret, 
da de blev blødt i Vand tillige med 

Rug, Byg og Havre til al blande i 

det sidste Foder, Hestene om For-

aaret fik, før de blev spændt for 

Plov. Naar Maallidet var til Ende, 

gav Manden og Konen hinanden 
Haanden med Tak, de andre tilste-

deværende ligesag, og derefter be-
gyndte gerne Julemorskaben med 
Pebernøddelege og Kortspil. Her i 
Egnen blev spillet Trekort eller Fem-

kort, saaledes at den, der log sidste 
Slik hjem, vandt Indsatsen; ogsaa 
„Brus" eller ,Runder o jæn". Hus-

moderen kom med et Maal Peber-
nødder til hver af Husets Folk. Saa 

blev der spillet „effen eller ueffen", 

man skulde gætte, om der var et 
lige eller ulige Antal Pebernødder 
i Modpartens Haand. 

Saaledes gik Aftenen saare fornø-
jelig. Naar Nadvergrøden var fortæ-

ret, havde Folk i Vendsyssel en 
Leg for med Levningerne ; der blev 

i Koppen af en Ske laget en stor 

Klat Grød, Skeen blev lagr med 

den fyldte Kop midt pas en flad 

Tallerken, hvorom alle samlede sig 

i Kreds; saa greb en af tilstedevæ-

rende Skeens Skaft, snurrede det 

rask om, saa det bevægede sig langs 

Tallerkenens Rand; den, som Skaf-

tet pegede mod, naar Skeen stand-

sede, skulde spise Grøden, hvad 

der kunde være svært nok, naar 

man havde spist rigtig tæt i Forve-

jen; men Jyden har nu engang 

Plads til en vældig Mængde Grød. 

Inden man skiltes ad, kunde der 

tages Varsel om del kommende Aars 
Grøde. Huabonden log tre Klatter 

Grød, lagde dem pea Gulvet og 
sagde, idet lian lagde den ene : 

„Del er Rug!" den anden: „Del er 
Byg I' den tredje: „Det er Havre!" 

Dernæst kaldte han Hunden ind og 

viste den Gradklatterne ; delt Korn-

sort, som betegnedes ved den Klat, 

Hunden først greb, skulde blive 

bedst i Aarets Løb. 

Saa gik man til Hvile Juleaften, 
man læste sin Aftenbøn og sov trygt 

ind ; men saa snart det leende og 

larmende Menneskeliv tav, og der 
var stille i Husene, begyndte det 
Liv, der til daglig Brug var skjult 

for Menneskeøjne. Naar Klokken 

slog tolv, rejste Kreaturerne sig i 
Stalden og hilsede Herrens Fødsels-

time ved at kneele ; de fik ogsaa 
Magt tit at tale ; men den, som 
vilde prøve paa at lytte, kunde kom-

me satire ilde afsted. Efter Midnat 
begyndte tavse, hvide Skikkelser at  

samles ved Kirkedøren, :Alterlysene 

blev tændte, og Sangen lød dæm-

pet ud i deri stille Nat ; Præsten 

gik paa Prædikestolen; selv en Død-

ring talte lian til de forsamlede 
Dødninger. Det er sket, at levende 

Mennesker ved et Tilfælde er kom-
met ind i de dødes Kreds; de er 

kun sluppet levende borl ved efter 
en af de dødes Read at løsne et 
Klædningsstykke ved Udgangen at 

Kirken ; delte las saa splittet og skilt 
ad bagefter. 

Stefansdag. 
I den nordlige Del af Landet, 

Mors, Thy, Vendsyssel, Himmerland, 
fik Slefansdag, anden Juledag, et 

ejendommeligt Præg. Karle og Pi-
ge' gik om Aftenen i Seng paa 
Skrømt ; lykkedes del den] at holde 
sig vaagne, stod de op ved Midnat; 

Karlen skulde saa have Stalden fe-
jet og muget, og Pigen var ude 
om al fan hans Møgbør skjult, mens 
han søgte at tilvende sig hendes 

Fejekost og gemme den. Kunde 
han overraske Pigen, tog han hen-

des Klæder, lavede en Dukke deraf, 

som blev sat op i Skorstenen, hende 

til Forsinædelae, naar hun kom op. 

Saa snart Huset var fejet og rengjort, 
var „Staren gjænt ud", Er der rent 

og pænt hjemme, gear de unge paa 

Æventyr hos Byfolk, og hvor en 
Karl eller Mand kan overraskes so-

vende, spærres Stalddøren, derved 

al man binder Klinken fast, eller 

man kaster Gødning op foran den, 

saa ingen kan komme ud, og saa 

gør man for Resten al Slags Taabe-

lighed, stopper Skorstenen, skiller 

Vogne ad og slæber deres enkelte 

Stykker op paa Tagene. Et Sted i 

Thy blev Tværgangen, der skilte 

Kostald og Hestestald ad, helt fyldt 

med Sne. 
Kort, man bedriver den lystigste 

Kaadhed, Ungdom og et godt Hu-
mør kan finde paa, og holder sig 

helst i Nærheden for at se, hvorle-

des Sagerne spænder af. Den, som 

kommer sidst op, kaldes „Stefan" 

eller „Stefansnar" Anret rundt. Oven 

paa den lystige Nat gaar saa Ung. 

dommen i Kirke, vistnok kun med 

liden Andagt til at høre pea Evan-

geliet om det første kristne Blod-

vidne. Naar de atter kommer hjem, 

har Husmoderen en stor, firkantet 

„Stefanskage" til hver i Huset. 

Mellem Jul og Nytaar 
eller Songedag. 

Dagene mellem Jul og Nytaar 
eller vel egentlig mellem Jul og 

Kongedag, ja somme Tider regnes 
der nok helt til Kyndelmisse, er en 

kniv Helg, hvor kun det nødvendig. 

ste Arbejde udføres; man spiser Sig-

tebrød, ikke Grovbrød, og Kreatu-
vrearnnlefaar bedre Foder end sæd-
vanlig. 

Men hviler Arbejdet i denne Tid, 
saa er Lystigheden med Dans og 

selskabelige Sammenkomster, ,Ju-
legilder", levende ; Naboer besøger 
hinanden, ingen maa „bære Julen 

ud", enhver Gæst skal smage Hu-
sets Julegodt og skænkes. Der er  

endnu bevaret Minder om Julestu-
erne, dog kun om faa og af meget 

gamle, som det synes mest paa 
Sjælland, Der fortælles fra Uby Eg-

nen, at Folk mødte udmajede pari 
det lystigste i Legestuerne. ,Julebuk-
ken var klædt ud som en Djævel, 
kikkede ind ad Døren for at skræm-
me Gæsterne, men naar man saa 
vilde gribe ham, dansede han om-

kring oppe pas Taget." .Saa legede 
vi Julelegen „Havfruen"; hun kom 
ind for at danse med os og var ind-

hyllet i et Lagen, der gik helt op 
over Hovedet ; naar hun bød os op 

til Dans, nejede hun for Karlene, 
saa Vandet øste ned over dem af 

ølkanden, hun havde pan Hovedet 
skjult under Lagenet.' En anden 

Leg var „den rige Hr. Randsbjærg"; 
han var svært udpyntel, og har del 

meste havde han Klokker pan; han 
hoppede og sprang og havde en 
Flok Svende med sig. Bag efter 

kom „fattig Per Eriksen" med alle 

sine lurvede Sønner. En anden ly-
stig Leg var „Præsten og Degnen". 

Det gik saaledes til, at en af de 
vittigste Karle fik en stor Kofte paa 

og en Præstekrave af Halm, en an-

den blev udpyntet som Degn, og 
Præsten og Degnen havde hver en 

grøn Tørv i Haanden al læse op 
af. Saa snup en en Dreng og slog 

med hans Ben mod Stuedøren; det 

var at ringe sammen. Karle og Pi-
ger kom strømmende ind i Stuen 
for at blive viet, En tredje Person 

i Legen blev kaldt „Seppeltut"; lian 
parrede de unge Folk sammen og 

helst saa ravgalt, som lian evnede; 
en rigtig knibsk Pige fik en Dreng 

eller en gammel, sær Støder ; de 
stiveste Karle tik de Piger, ingen 

kunde lide, Kæreslelolk blev skilt 

ad. Præsten holdt saa en Tale tor 

hvert Par, det galeste og taabelig-

ste Tøj, han kunde hitte pea, og 

naar lian var færdig, sagde Degnen: 

„jammen". 

Fra Horsensegnen fortælles, .at 

Karlene lavede en „Julebuk" af Halm 
i en Mands Skikkelse; den blev 

pyntet med forskellig farvede Baand 

og holdt I Ære hele Julen igennem. 
En Pige, som i Kaadhed dansede 

med ham og sang til for al vinde 

et Væddemaal, hlev taget af Djæve-

len og splittet og skilt ad, saa hen-

des Tøj, Blod og Kød var klistre( 

pas Vægge og Bjælker hele Laden 
igennem. Man skal aldrig gøre Lø-

jer med aandelige Magter. 

Det bliver for gammeldags 
at gul 

Motor-Epidemi i London. 
—o— 

London har i denne Maaned startet 
i Automobilernes og Motorcyklernes 

Tegn. Der har i den mægtige Olym-
pie Hall været afholdt først en Au-
tomoblIudstilling, der var uden In-
teresse, og i denne Uge en Udstil-
ling af Motorcykler. 

Den sidste Industri har til Gen- 

gæld gjort kæmpemæssige Frem-
skridt, og da næsten hveranden ung 

Mand i Danmark har Motorcykle, 
kan !det sikkert have Interesse at 
høre lidt om del nyeste pan dette 

()murede, som er set paa Udstillin-
gen. 

De ny Modeller for Sommeren 
1920 er saa lave, at et 6 Aara Barn 

kan skræve over dem. De (teste Ma-

skiner er derfor ogsaa nødvendigvis 
forsynet med den gammeldags ned-

adbøjede Racerstyr, og Stellet Ilg-

ner ligeledes den almindelige Cyk-
les første akraa Slet. 

Sidevognene til Motorcyklerne er 
udstyrede med al mulig Komfort, 

som var det el Miniaturekarosseri 
til et Automobil. Der er baade pol-

strede Hynder og lukket Kalesche 
med Glasvindskærm, forarbejdet a! 

gennemsigtig Celloid, der ikke kan 
splintres. Ja, selv Glasset til Blom-

ster savnes Ikke. Prisen for en 1, 

Klasses Motorcykle med Sidevogn 
og luksusudstyret er pebret, op til 

3600 Kr. Men der er ogsaa for Da-
mer lette og billige Motorcykler, 

der kun koster 760 Kr., for ikke at 

tale om de smaa lave ,Motorsecto-
ler', hvor man staar paa en Platform 

paa bitte smaa Hjul, De koster kun 

440 Kr. og er billigere end de fine-
ste almindelige Cykler, der betales 

med 460 Kr., men saa er de gan-
ske vist ogsaa forsynede med 3 
Gear. 

Motorschooter har allerede haft 

en hel Sukces. Enhver kan lære at 

køre paa dem i Løbet af 5 Minut-

ter. De er ret ufarlige, og en Del 

Damer benytter dem allerede til at 

køre i Byen med, naar de skal paa 

Indkøb i Bunkerne. 
Af øvrige Nyheder er der nogle 

høje Skærme op for Fodhvilerne til 

at beskytte Fodtøjet mod Snavs, og 

der er Firmaer, som fabrikerer Ma-
skiner med Motorer i vandret Stil-

ling. 
I alle de kendte gode Mærker er 

der tilsyneladende ingen særlig For-

andring. Kun skal Driftssikkerheden 

være steget betydelig. Som et Ku-
riosum kan sluttelig nævnes en tre-

hjulet Motorcykle med 4 Sæder. 

Der kom Ingen Blaelk, 
Jens Peter. Naa, er du tilfreds med 

den ny Karl, du fik tillNovember? 
Lars Kristian: Naa, han har jo aldrig 

røret paa Landet fur og er ikke rigtig 
inde i Finesserne, Den første Morgen, 
han skulde malke, synes jeg, at det trak 
lidt længe ud, og jeg gaar saa ned i 

Stalden og ser, at han staar og glor paa 
(len hjelmede Ko. 

— Er du ikke trerdig med at malke 
endnu, siger jeg. 

— Nej, siger han. Jeg, har- sat Span-

den Lieder den hjelmede og rentel tre 
Kvarter, man hun har ikke givet en 
Draabe ed" 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet, 1 modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, , 
og vi skal da sørge for, at De faer 
det tilsendt. 



Id Salg pan GudmIngegaard I Rø 

Prini3 letkogende stenske 

gule Ærter 
51) Ure pr. 1/5 kg. 

Prima Eliekkeverter. 
Piima brune Bønner 

nedsat Pris. 

£C1 

Til Hjemmebrygning har vi 

frisklavet Malt 
saavel hel som knust — og Irisk 

Humle og Gær. 

Nodalels Iladelshus, 
Kviekalve 

ti! Tillæg er til Salg pan 

Dynddalegaard i Re. 

Hasselnødder 
Valnødder 

Paranødder 
Krakmandler 

Konfekt-Rosiner 
Vindruer 

Figen 
billigste Pris. 

2ctrt3en. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

Ny Høst 
af bornholmske 

Gule Kogeærter, 
stor Hvidkaal, 

Nye Byggryn, 
valsede og hele, alle Finheder. 

Valsede Byggryn i Pakker. 
do. Havregryn -
De laveste Priser i 

Nordladels Bandeishus 
"Ill.111"""nna~~ 

El Parti 'indstikker 
udsælges for 20 Øre Pk. 

Rlliogo 1(01011d-  og Produldfordlifig 

ilagte-Xeste 
købes til højeste Pris. 

Conrad Nielsen 
Telt. 103. 	Olsker. 

,fif rile. 
Til Festgaver 

anbefales mange pæne Ting. Ind-
rammede Billeder samt Kort og Te-
legrammer. Legetøj i stort Ud-
valg. 

Fotografering og Forstørrelser 
til Julen bedes bestilt i god Tid. 

Restlager af Tapeter sælges ined 
Rabat. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 60. 

*k_ 
aPn 	1 riptzn saml 4g , 

Grise er til Salg paa Knarregsard 
i Rutsker. 

Prima Rismel 
Sagomel 

Kartoffelmel. 
Prisen nedsat. 

J. B. Larsen. 

Brugt godt Klaver 
(Nøddetræ) til Salg pr. kontant for 
950 Kr. 

Fr. Bidstrup, 
DL Sandvig 14. 

Ell krkommou Neme 
er altid en signeret Æske 

Brevpapir med Konvolutter. 
Æskepost haves pas Lager i for-

skellige Kvaliteter og Farver. 
Benyt Lejligheden. 

Allinge Bogtrykkeri 

Le~88.11~~~~",/ 

4brugteKakkelovne 
med Kogerum (Bornholms Maskin-
fabrik), saa god som ny, billig til 
Salg. 

Fr. Bidstrup. 
Telefon Sandvig 14. 

En ung fin 

"W.  EL 

staar til Afbenyttelse pan 
Lundegaard I Allinge. 

Bilen udlejes. 
Den har tæt Kalesche og egner 

sig til Kirkekørsel. — Almindelig 
Vognmandspris. 

Lund, Lundegaard 
Telefon Allinge 77. 

En god Fløjte 
med Nysølvshoved, samt 2 gode 
Violiner er til Salg. 

Hjort-Ipsen, Allinge. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Rønne—Mundvig 

Fra Rønne 	 820 	630 
Nyker 	 843 6571 
Klemensker 903 713 
Re 	 923 	71.3-  

Tein 	 941 	751 
- Allinge 	 954  804 

Sandvig 	10—  8M 

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 
- Alljnge 

Tein 

	 11—  

1124 
1111  

1142 Rø 
1205  Klemensker 
1220 Nyker 	
1240 Rønne 

Søn- og Helligdage. 
Rønne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235  450  
Nyker 	904  
Klemensker 921 

	1254  509  
111 526 
129 544 - Rø 	939 
144  536  - Tein 	954 
151 609 Allinge 	1004 

 2= 6.5  Sandvig 	1010  

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	040  230  645  
- Allinge 	 048 238 653 
- Tein 	 058  248 703 
- Rø 	 114 304 719  
- Klemensker 	133 323 738 

Nyker 	 145 335 7511 
- Rønne 	 205 353 610 

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

!incl.
a 
 An PnliArtnAlAtAr 011A, 

dan Medhjælp, bar De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af sari godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt 30111 altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

4 Ugers Grise 	Overrels*Iloieseli-Kogoerl 
Sct. Mortensgade 17, Hanne. Telf. 22 
()Wb:Fuldm. ved Byfogedkonturet 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

du. 	i Hasle hver Onsdag Frit. 

840 
851 
904 
922 
945 

10- 
1020 

ide 31agtedeÆrider,ices 
modtage:: rat sa2,1‘ ,Inlige Vilkdar den 18 og senest Fredag 
den li) 

Nordlandets Handelshus„ 

Alle gode Frugter er paa Lager, 
Store Svedskeblommer. - Store blaa Rosiner,  

Smaa hiaa Rosiner. - Bavri-Rosiner. - Bedste Abrikoser. 

Becste Ferskner. - Bed;te torrede udborede Æbler. 

Bedste tørrede Æbler i Skiver. - Korender. 

Stikat. - Vanille. - Figner. 

Store, rigtig gode Appelsiner. 
Vi ha; udregnet særlig billige Priser pas alle disse Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

fin Xonfekt, 2arzipan, 
Chokoladefigurer, Konfektfigurer, Friske Æbler, 

Konfekt i Æsker, Ekstra gode Nødder, Spise-Schokolader, 

Honning. - Julelys og mange Ting til Juletræet. 
Vær San god at gøre en Handel i 

Nordlandets Handelshus 

kendinger af 
Bedste amerikansk Flormel til Julekagen, 

do, australsk 	do. 	til Julebrodet, 
do. bornholmsk do. 	do. 

Ekstra lyst Rugsigtemel, prima drøjt Rugmel, 
son, sieige., til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus 

Alt til Julebagning 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

LN& nyttige 3ulecwper 
atthefale. 

I  Sum og fe port rigt)olbige tager; ber »il atti 
bure en iittg Ze fait anPeitbe. 

,Å01011itlf= S (?J'robitfifrorretning. 

b 

Prima Ris meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

%Elinor Adonial= Ø 13roDurtforretnitte. 

Julegodter og Julelys, 
Appelsiner og Spiseæbler 

anbefales fra 

ttlinge uoloitialz og q3rohrtforretning. 

MESSENS ENE:1108AV; 

ulegaver 
1919 

Rejseplaid i Uld 
Pyjamas 
Herreveste m. Ærmer 
Uldsvalters til Børn og  Voksne 
Dame. og Herreparaplyer 
Sengeforliggere 

Tapetstry og Plysch 
Sofapuder og Trøstere 

I stort Udvalg 
Ilnmeslc lndhuer  
Ruffer, Kraver i extra Udvalg 
Dame- og II erre re gie frak ker 
Dameuldstromper 

svære og varme 5,00 
Gulvtæpper i 1/4 y 11/4  14/, x IV, 

101 25 til 6,70 Kr. 
Linoleum til Gulvtæpper sælges 

i hvert ønsket Maal 9,00 pr. in. 
Gulviobere i Juta, Bomuld, 

Uld og Plysch. 
Stoffer i Bomuld, halv Uld, 

Alpacca, Silke, Eolien, Crep-de-
chine, Fløjl og hel Uld til Kjoler 
og Bluser. 

-Bluser i Bomuld, ålpacca 	bedst og billigst hos 
Flonel og Silke 

Korsetter didiske og amerikanske 
Dameskorter i Moire eg Satin 
Halstørklæder i Bomuld 

Uld og Silke 
Uldne Huer til Damer og Børn 
Dukker fra 	1 til 6,50 Kr. 
Julenisser fra 35 fire til 3 Kr. 

Jule« 	per fra 	1 til 3 Kr. 
Plyselokraver til Børe 

i hvidt, grimt og sort 
Handsker og Vanter 

i stort Udvalg 
Damebluseshaakier 
UnderbekltednIng 

til Voksne og Børn 

Prima, fine engelske Uldgarner 
i hvidt, grant, brunt og sort 

Kurvestole og Borde 
iliardintojer hvide Ira 1 til 

3,20 pr. ni 
do. coulørt fra 1 til 9 Kr..pr. nt 

Hvide klare Sengetæpper 
enkle, dobbelte ug til Børnesenge. 

Vhr. `Pilsen 
Messen, 	Allinge. 

Telefon 100. 

Mejeriet Kajbjerggaard 
ønsker Tilbud paa Mælke Kontrol-
leringen for Regnskabsitaiet 1920. 

Tilbudene maa være indleverede 
inden Nyiaar. 

Bestyrelsen. 

GlldsljenrS IPr ug Innu r. 
Søndag deri 14. December. 

Allinge Kirke Kl. 10, Skrin, 91/i. 
St. Ols Kirke Kl. 2. 
Mandag Ungdomsafdelingen. 
Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Sainfundsrnøde. 
Torsdag K. F. U. M. 
Belesda Søndag Kl. 4 Pastor ørsnæs. 

Udvalget er i Ilar meget 
omfattende, og Priserne er 
gennemgaaende lavere end 
Tilbudet nu er. 

Vi tillader os at anbefale: 

Kaffeduge med Hulsøm 	5,00 
120.- 120 Duge ni. Hulsøm 9,80 
150x 180 liellinneo Dug 	27,00 
1 Dus. Lommetørklæder 

fra 3,00 
15,85 
18,00 
16,50 


