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"Tilgivet nf et Interennentmlinb.
Anovarithnirendet•Otto Gorsellelta.
Telefon 71.
Trykt I Allinge Bogtrykkeri

W-- -*? •

yi ill

CX2CiOatitirJ7YOrzriooccCEOCICIXO

N1'. 654
financecria:_._x-Aiamoo

cxxxxisamaocairzEoar. Ø A-JCOOCCCCCYX~IXXI

Stjernelyst,
stille og tyst
Skoven drømmer med Sne
paa Bryst.
Dagene rinder saa dystre og graa,
ingen tænker med Harm derpaa,
Tankerne gaar imod Jul!
. A age Andersen.
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@le Wansen fylder 70
Den gamle Venstrepolitiker.
Landstingets Formand, fhv. Landbrugsminister Ole Hansen fylder
paa Torsdag 70 Aar.
Ole Hansen valgtes til Folketinget i 1890 som Repræsentant for
Lejrekredsen, og som den fosrte
Bonde indtraadte han i 1901 i Regeringen under Dcuntzer. I sin Ministertid fik han gennemført en
sang Række Love, saaledes bl. a.
om Fæstehuse, om Tilskud til Husdyravl, om Afløsning af Tiende,
•om Jordlodder til Landarbejdere,
Fiskerilaan og Kvægtuberkulosen.
om Udstykning og Handel med
Landbrugsprodukter, om Margarine, oin Bipest, Landbrugskursus
og Kodudforsel.
I 1908 afgik Ole Hansen og blev
landhrugskyndig Direktør i Nationalbanken, men nedlagde Stillingen
samme Aar paa Grund af Albertiaffæren. Af samme Grund trak han
sig ogsaa ud af det politiske Arbejde.
Grundlovsvalget i 1914
valgtes han atter, men nu til Landstinget, hvor han for nogle Aar si,
den blev sat paa Formandspladsen.

Julens Problemer. •
.£7

er en mærkværdig Blanding
smaat. Smaa Barmtort
r dukker op og turlanger at
benia'fkctle ryg taget Hensyn
tir ~.leii ogsaa store Tanker og
ir Prbblemer træugee sig paa
▪ gør Fordring paa at blive
t:a-:,lar t (en igen og tinde deres
,...eeng en "I ro.
ræf;k paa deri store, strik
Sti,.rrienat. Hvem af as har ikke
• /u1,1<v.ifld mitret 'op.Mod div.<
tallame Verdener' og grundet over
h
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Mandag den 14. December 1925
DOMt731:021311tEl

det uendelige Rum. „Den evige og Afsky som aldrig for. Og der ja selv vort populære socialistiske
Tavshed i del uendelige Rum fol • skulde de samle sig om ens Døre, Ministerium med Stauning og Nina
er lavet om i
færder mig", har en Tænker en- — alle de fattige og usle, alle de Bang i Spidsen
gang sagt. Og Forfærdelsen er nøgne og sultne, alle de syge og Chokolade og ser yderst delikate
denne: Er vi alene? Er der kun bedrøvede. Og selv skulde man ud. A propos! var det ikke en
Mennesker og — saa det uende- maaske stag Ansigt til Ansigt med Ide til næste Aar at kopiere vore
lige Ruin? — Nej Gud være lo- den Synd, man en (lang begik. egne Byraadsmedleuttner paa samvet, der er mere. Gud — du er og som man troede glemt. Julens me Mande. Hvem føler sig ikke
der ogsaa Vi aner (lig, vi drøm- Klarhed og Julens Fryd skabte sin fristet til at hids Hovedet at Lavda lø- rits P. eller er spændte paa at se
mer om dig. „Himlene, dero, egen Modsætning. Men
fortæller din Ære, og den udstrak- stes med eet al Livets Gaade. - - hvormange Sukkerkugler Borgmete Hvælving dine Hænders VTrk". Derfor var det altsaa, at Gud: Son steren har i Maven.
„Hvad er dog et MenneSke, at du kom til Jord, for at tage al MenBryllup.
ser ned til ham?" Stjernernes neskelivets Rædsel, Nød og Skyld
Onsdag
den lo. December vies
Bane, Himmelens Love, Skønhe- paa sig o g hære det alt sammen
den og Visdommen derude i dit bort, derhen, hvor det hører evigt I Allinge Kirke Frk Ida Poulsen
Sandvig til Postbud Ansgar
store, uendelige Ruin siger os, at hjemme -- i Mørket udenfor. - Ellehye
„Fryd dig, hver Sjæl, han har
der er en Gud, en Skaber, en
evig Kunstner. som har tænkt og frelst".
-- Forunderlige Jul med de
formet alt dette. Her modes Vismandens Tanker med Barnets smag Barneminder og de store
IIVPrtriekw.eltokohttle
Fromhed. Her rækker Videnskab Tanker og Problemer. Er der noFrugt f.. rt•e, zroil, rod.
og Tro hinanden Haanden. Men gen Tid i det lange, trælsomme
Kulurt ?(tremakker
Barnet i Bethlehem sætter Kronen Aar, hvor Menneskene faar en
Sol v k ugler. Pio ~ell%
paa alt, hvad vi Mennesker aner Lejlighed til at komme nær til sig
anbefales.
og tænker. Jesu Tro siger os, at selv og sin Gud, da er det under
3. S. Larsen, Allinge
Universets store Gud er et Fader- Paavirkning af Julens Trylleri. —
Maatte den Lejlighed blive grebet
hjerte.
Og tænk saa paa Juleklokker. og udnyttet af saa mange som
Harieltikm. ItugkiltA
nes Klang. I !vent af os har ikke muligt.
Havret. ikt.
Erik Than ing.
lyttet til Tonerne, der strømmer
En prima Kiks til 1 Kr Halvkilo
til vore Øren fra Kirkens Taarn,
rebernadder
niar det tusmorknede og de før
Juleheoquit
ste Stjerner tændtes. Vi blev beBrune Kager
tagne, mere end ellers, skønt vi
Ingefrerkager
Tafler og Vaffeldennert
saa mange Gange for havde hørt
Julestemningen er i Aar bleven
i mange forskellige Variationer.
de samme Toner. Nu blev de til godt forberedt. Snefnuggene er
SveuNk Kntekbrod,
Himmelrøsten gennem Jorderigs faldne stille og -tyst paa Træer og
Dale. Nu lød de som et Bud fra BusRe, Kaner med klingende Klok- 3. S. Larsen, Allinge
selve Himlen. Nu slog Gud selv kespil har suset gennem Gaderne,
sine Himmelporte op paa vid Gab de handlende har pyntet Bittikerne
og bød Syndere til sit Bryst. - - og Børnene trykket deres smag
Der var ikke Tavshed mere i det Næser flade mod Butiksruderne,
er hjemkommet, og desuden har
uendelige Rum. Evangeliet fyldte ior at skue Julens Herligheder. vi et stort Udvalg af Plader til
Ruinnet med sine Englestemmer, Al den Mængde Juleknas kan nok 3,50 og 5 Kr pt. Stk.
ja, med Frelserens Rost.
faa Tænderne til at lohe i Vand :
E A brahamsen,
Kommer hid til mig, alle, I,
Chokolademænd i overnaturlig
Telefon Sandvig 55.
som arbejde og . er besværede, og Størrelse, Fyrtaarne af Marzipan,
jeg vil give eder Hvile'. Hvor
fjernt havde denne Stemme ikke
lydt saa mange Gange. Nu ryk.
kede den pludselig nær, næsten
ind paa Livet af os. Det var Julleklangen, der gjorde den hjemlig
og ligetil. -- Hvorfor? Mon ikke
fordi vi Mennesker med eet blev
os selv. Verdensktogskaben og
Verdensovermodet og Verdensretfærdigheden gled af os. Vi blev
Bern igen, enfoldige og ærlige,
saa Frelserrøsten kunde nas vort
Hjerte og tale os til Rette. —
skammede os ikke ved Evangeliet.
og Evangeliet skammede sig ikke
ved os. (ind lob sit fortabte Barn
i Møde og tog det i Favn.
Og endelig
var det ikke Underligt, netop i det øjeblik, dl
Et Blaekspruttebillede.
Juliet kaldte til Fest paa Jorden,
Alfred Schmidt, dur nu er
'skulde
Aarets 1421'y i Billeder og Tekst, sen
mode frem med al
sin Smerte og tiid, meil a l s in den gamle „Blæksprutte", har vist watt rent Vej til Slovets Aar; han
Synd og Ondskab. Som ved en sig paa Bogmarkedet. hvor den ef- fylder de 70 one et Par Aar. At
K.ontrastvirknin;.,, skulde del ske, ter alle Solemærker at domme vil han er lige saa frisk og munter
netop' saadan. En Moder skulde opnaa samme Popularitet som som altid fremgear af ovenstaaen:
r
i Erindringen se det Barn ,.ann .dens Forgængere. i hvert Fald er de Billede, hvis Tekst
„Storm Nielsen, forklædt som
hun havde mistet, og med en lige saa inwir.:••oto SfAil disse. For
1edkommende er Politidirekt■ ir Dybdal, forlader Pi.,
Smerte som paa ingen anden Tid Illustrationernes, 1
af Aaret. kin Forbryder skulde det de samme eaninielkendte gode litigaarden efter sit daglige Inspektindes • sin Brøde med en Rædsel Kræfter med Alfred Schmidt i Spid- t ns- lie søg, "

Marzipan=Masse.
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Hiks og Besquiis

Fra U.ge til Uge.

3uleplaberne

Al Skyld
til det gamle Aninge,S.uld
Moinrtærskeværk bedes indbetalt snarest

Cigarerne og do avrige Julegaver hos

3f. C. Lund.
•■•■■.«....•■•••■••••■■•■

EI Puh Simmilier
mecl 2: p(t. Rabat/
Stort Udvalg I Shagtobakker
og grovskaarne Itngtolinkkrr.

3. S. Larsen, Allinge

:,,,eommefinive,
Fjerkrteptakse. Littned»ak•e.
11: oderiqakr4c
Ntoddeknarkkeee

NB. En Del Lommeknive udsælges med 20 pCt. Rabat.

3. S. Larsen, Allinge
Nah

Julecigilrell

og Cigaretten hos mig, da jeg
har et stort Udvalg i gode Mærker fra Horvitz og Kattentid, P.
Hirschsprung og flere andre kendte Fabriker.

E. Abrahamsen.
Telefon Sandvig 55.

D?. Lillfis SY0111111?&Sdle
Tjære Sæbe. K arbulturbe
Lyzoburbe. Burucrurbe
Zerolurnammbe. IrleaNurbe
llautlelmeebe. Lanolinmeeke
Tulletrurbe i fikse Cartons
med I, 2 og 3 Stk. Sahe.
Nr. 11010 er en Pakke med 4 Stk.
ek5iregoil Toiletsæbe til 140 øre.
!.41date Nyhed!
cl' el stort Stykke Sæbe for kun 25 0.

ealra stort Siykke prima 'Toilet.
for Æske med
Sik. 1,75.

neeke. kun 50 Ore,

~lcstrafirne 5'arfumer
og ,aegarit udstyrede
Æsker.
kolnervntul

i 1,1,e Hakon«

1:Nprit 4it. VnidIP lllll r.
114~N-und
Ilunrvaffikepulvere.

3. S. Larsen, Allinge

Kokusnodderi
111+11414 el n od 411, r
Valdnødder. Paranødder
Konfekt ItoAiner
Krakmandler
Figen, Dadler
Store mode Findruer er hjem-

rue er billige.

3. R, Larsen, Allinge

Vi anbefet[er os med

Xnanas
.ferskener
Xprikoser
Slommer
ftcerer

stort Udvalg

et

fra 7..50

Damelinned

Underkjoler i
Silketricotine fra 4,75
fra 1.40

Fikse Strømper

kg D3.

I kg kg
kg ti, kg

Ds.

Glas

I

2.

Herrelingeri.

Fiå f=orklæder i hvidt
og kutort fra 1,50

'

I

kg I,Ikg
Pris,Ine e; nu meget Ith%e.

til meget rimelige Priser.

Damelingeri.

kg

+1

fra 325
Hvide Skjorter
Manchetskjorter fra 6,25
lindertrofrr

fra 2,25

Seler

fra

Sokker

fra 0,50
1,00

1\i‘ir
CARLSBERG
LAGERØL

l ,50

Stærke Kørehandsker

Løninte.torklieder
i alle Kvaliteter.

J. B. LevrEict31- 111_11i x-mg e, ?.

4#‹ Nodiallhis
Allinge
«4‹
\(

riiebe..~~ ~~~
•t
ø
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Altid stort 2Idvalg af !Tapeter
do.
i .Cegetej
grort og .Telegrammer,
.55'revpapir og Mskepost

fi

8n fiterkommen Julegave
li

er en god Kurvestol!
Vi

r

har et stort Udvalg i Kurvemøbler til meget billige Priser.

efir. Xofod,

•

Nordiandets Handelshus Parkaer og Toilelorlikler
r_..._

fra fineste italiske og franske Fabriker, ln.erat særlig fremhæves
Fisker, Barnangen, t:oty og timibigaut.
Stort Udvalg i liaandmrber
fra 15 Ore
Gaveæsker nied Sæber og Part.
Juletra‘spynt, Julelys, Julekort.

8n god JW til Julegaver
faar 9e ved cif se vort store 21dvalg i

Lædervarer, gin, Nikkel.

Sffibemagasinzt PRIMA.

Trapirtiandel, Allinge
11b

Trifoletims Markfro
Bestillinger paa h. ., at I, en i Furaarel 1926 hedes
venligst tilsendt

,:te Priser.

Bemærk Trifoleurns fine Analyser.

Som særlig Nyhed kan fremhæves de fikse og moderne

..Skt)totiid 8 Trotifilforrelnincl

I lundrede brugte

„party-cases" og „attacfl&cases"!

Kurvestole
21orNalieP f)ciaielsbus

-Borde, -Sofaer sælges fra nu

J

til Nytaar meget billigt.

Fr. Ilitintrup, Sandvig.

v' lever..r aller hvdste Barler ril

Rødvin.

En ekstrafin lulerødvin sælges for

3 Kr. pr. hel FI. og 1,5o pr. halv Fl.
løvrigt har vi stort Lager af C, H. Mønsted & Søns

Min Manufakturafdeling
anbefales med nyttige Julegaver i

Dame- og Herrelinned, Trikotage
Strømper, Halstørklæder ni.

•

Prima Uldgarn 4 Kr. Halvkilo.

•

: Til. 55. E. Ahrahamsen, Sandvig. TIL 55.

Et Guldarmhaand
er tabt paa Vejen fra Allinge til
Olsker Skole Fredag d. 4
Gudrun Jorgenuen
Olsker Skole.

Tein Brugsforening

Uldtæpper.
Et varmt og lækkert Uldtæppe er ikke at foragte i denne
Kulde. Vore Tæpper er store og varme til forholdsvis smaa Penge.
Kom og se vort I 'dva4.;,

Nordlandets

Handelshus.

13robuttforretiting.

211 til fflagning.

Juleaften lukkes Butikken
Kl. 2. Dagene mellem Jul og Nytaar Kl. 3.

Prima dansk og amerikansk Mel. Rosiner, Svedsker,
Cardernomrne, Sucatie, Pomm.rantz. Hjortetaksalt, Potaske;
Rosenvand in. in

Y. G. geoini

Brug Produktens Bagepulver
saa mislykkes Bagningen aldrig.
?iffinge Rolnial= C 43n.lbliWorretilinq

.1~.

n

vellagrede Vine.

anbefaler
Kulspande firkantede' og runde i
smukke Mønstre alm. gale , sorte
Køkkenudstyr i stort Udvalg.
Knive og Gafler, rustfri Bordknlve
Skeer, Frugtknive, Osteknive,
Fjeerkrresakse. Brødskærere,
Husholdningsvægte. Kødhakkere
samt løse Dele til samme.
Strygejern, Emalllevarer, Gryder
einalirede og sorte.

Tobak - Mørt, -Cigarener.
Vi hal meget stort [ ager i meget vellagrede og
fine Kvaliteter og til alle Priser

9111htne noloulal-

Vrimirtfurretnin4

Barbor og Slibemaskiner, Remme
Lommeknive, Sakse, mange Slags
Værktøj til forskellig Ilaandværk

Sløjdværktøj nt. tn.

Juleli paa Sygehuse!.
ligesom sidste Aar b,.(ler vi
alle teenke 1:ærligt paaPattegorge,

slanke 17,45ier
Gu/a=t/k.

I rI

ffyitige Sulegaver
Rebes &cis, og &Vigs,' hos
1(1 2V .
2("' fl')eri;.% asAkine;A31.

Ion] skal tilbringe Julen pas Allinge Sygehus.
G iver rrottiaee•

lM

Tak nt
Nygeplelernken.

tå
SI s tl•e'r

fes

Gæs og Ænder

Dansh. Bihonning
Vi tilbyder et Parti ekstrafin Bihnnning nu til Julen.

medtages Lørdag d. Pi t'i Mandag d. 21 ds. til twjesie Dngspris

Tein Itrugeforening.

.1111tiati ,S'w14.11iit14»:),,')nitttflforreitiltig

