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JULEN 1925 

114;ear I et kiltet est 1750 ilkelootelt 

di mlle Mest 

Olsker, Rutsker. Rm eg  IK h•ub•urk,,r. 

1 (m..11  

\V\v  drarrA 

• 

.1 er midt 1~1~ 
nedens travleste Tid; den Tid 

af Aaret, der som ingen anden for-
maar at samle os til Hjemmet og 
til Hyggen, at knytte Forældre og 
Borl sammen, at faa dem til at 
modes i hemmelighedsfuld, kærlig, 
gavmild, taknemmelig Forventning 
om en Hojtid, der gennem Aartu-
sinder har formaaet at bevare sin 
Trolddom magt over Sindene. 

Dejlige DeceriWri-  — ja du er 
dejlig, fordi du i ds 'alle vækker Ly-
sten til den skonneste af alle Glæ-
der, Glæden ved at give; dejlig for-
di du vækker Trangen, Længslen 
efter at skænke bort og at modtage 
alle de skønne Ting, som vi selv 
drømmer om. 

De handlende pynter deres Bu-
tiker med det skønneste de ejer — 
der er en Trængsel ude. og inde, 
en Slæben med Pakker, der kulmi-
nerer selve den hellige Juleaften. 

Man-bør- - derfor -helst--gore sine 
Juleindkøb -i god-Tid. 

En Bjørne- 
histor ie. 

Det var oppe i den Del af Ame-
rika, der nu kendes som Glacier-

Park, jeg en Gang laa i Lejr nied 
et Par Kammerater. Vi var alle 
interesserede i Jagt, men jeg var 
den eneste, der brød migt 
fiske. Saa da jeg en Dag foreslog, 

at vi skulde tage paa Fisketur, for-
talte de andre mig. at det maatte 
jeg gerne, de vilde blot ikke med. 
Og da jeg nu havde sat mig det i 
Hovedet. drog jeg altsaa afsted 
alene. Min Ven Stanley sagde gan-
ske vist id mig et jeg skulde tage 
en Bo.se ined mig; men en Bøsse 

er et nederdrægtigt Uhyre at slæbe 
paa, naar ulan er part Jagt, og jeg 
har været ude for Tilfælde. hvor 

jeg ikke :havde kunnet komme til 
al skyde. ti irdi jeg simpelthen ikke 
kunde Ida Bøssen i Stilling for 
(LLene, Klever elle' andet. Og skal 
man vandre i Timevis, er den mind 
ste Byrde tit Tortur i Bjergene. — 
Derfor tinledes jeg med at Lige min 
Fiskestang, mine Fluer og Snøre, 

en Smuk Te og en Skive Flæsk 
med ulig; det var alt hvad jeg syn-
tes var nødvendigt 

Jeg korir 	arsteel og fandt 
snart den Sø, jeg havde udset mig 
til Fiskeri 	Det vrimlede af Fisk, 

og i Løbet af kort Tid havde jeg 

fanget en smuk lille Samling Ørre- 

der og andre Fisk, deriblandt et 
Par blariskinnende Ørreder, der fin-
des i Gletschervand. 

Jeg samlede noget fugtigt Mos 
sammen, spredte det over en flad 
Sten paa et skyggefuldt Sled og 

lagde Fiskene derpaa, og jeg tor 
nok sige, at del var et Syn, der 
kunde glæde en Fiskers Hjerte. 

Saa forlod jeg dem ganske roligt 

For at udsøge mig en Plet, der var 
bedre egnet til at' tænde Lejrbaal 
paa, for leg var blevet sulten rip 
kunde godt tænke mig at fortære 

en Smule Mad 
Jeg havde netop faaet Bællet tændt 

da jeg hørte Lyden af Kviste, der 
knækkedes Enhver, der færdes 
de vilde Skove, vil ganske naturligt 
undersøge Sagen, naar lian horer 
en Lyd, der nærmer sig, og jeg 

Og atter naar en Sitren , 
fra Top og til Rod: 
der nærmer sig Nogen 
nede fia Bakkens hod. 
Da lyder tunge Fodtrin 
— end er intet at se. 
Saa aser sig to Skikkelser 
gennem den dybe Sne. 

De standser, ser omkring- sig 
rundt blandt de unge Træer. 
Saa lofter den ene Røsten: 
„Lad os ta' dette herl" 
Man "borer Kviste knækkes 
og dumpe øksehug ... 
saa falder en al (iranerne 
til Jord med et Stik. 

begyndte at se mig omkring 
Til at begynde med kunde jeg 

ikke fan Øje pia  naget  sum helst, 
men tilsidst gik jeg lien Mind min 
Fiskeophevaring,splatis og her blev 
jeg pludselig slaaende urørlig Lige 

overfor mig bev,egede fte,,keee sig, 
og pludselig skiltes de og te I 1,,veci 
k0111 tilsyne. 	tag it.g lur v:e,11.it.: 
paa at 1-hovedet var saa 	~a ltl 
en Okses. Del eal Ileivedtt :i r ir 
mægtig Graatnof n leg tein! 

Jeg havde uitsøee mig et skjult 
Sled til at tiende' mit L etrbanl paa, 
og der Jan en Del mægtige Sten 
mellem det øg Stede!, hvor Bjørnen 
stod 	.fug kt‘il) ned mellem Ste- 
nene, saa jeg' gennem en Sprække 
mellem to Sten stadig huede holde 
Øje med Bjørnen. 

Læserne har maaske bort Histo- 

rien om Manden der fik begge Ben 
kort af og senere alligevel kunde 
mærke Plage i de Ligtorne, der sad 
paa de Tæer, lian ikke længere 
havde? 	Det gik mig paa om- 
trent samme Maade. Til trods for 
at jeg ikke har et 1-laar paa tinilt 
Isse, kunde jeg tydeligt mærke 
I Inarene rejse sig paa mit Hovede, 

indtil de tilsidst stod paa Spidsen. 
Vinden blæste heldigvis imod 

mig, saa Bjørnen ikke kunde faa 
Færten af mig 

Den bemærkede mig altsaa ikke, 
men da den saa Fiskene, begyndte 
den at brumme „Ough-oo-ou P' — 
hvilket oversat betyder „Middagen 
er serveret". øjeblikkelig blev der 
fra dens venstre Side svaret; „ Do-
wee-ea -, og fra dens højre „Wee-
ee-e", der betyder: „Ja Mor, nu  

koutmer vi'. Og i næste øjeblik 
rullede en brunlig og en næsten 
hvid Bjørneunge ind paa Scenen, 
og mine Fisk begyndte at forsvinde. 
De grandige Dyr sad dit hele uden 
at etter lade mig den mindste Slump 

til min Skinke 
Fileretod til at friske dem rip, 

for da de havde spist begyndte de 
at tumle sig omkring t 	de 

rullede rundt og Livede Halløj 
Pludselig iitklødte 'en ene 

ynkeligt Hyl og el i.)jelilik efter go 

den  andeal p.ia samrate Mande Tegl) 
paa Overraskelse og Pine, 

Moder Graabjørri -tyrtede Ink ,  rig 

sari kom min I lævis for de 	ilte 

Fisk, en I lawn, (1,1-  intet kostede 
ulig, og solo jeg den ei.ing egenCig 

ikke beklag,  de 
Nær :well var et taritildld, hvori 

Iler skulde findes nøgle mægl ig.e 
Laks, og jeg havde ta-nkt mig at 

se at faa int i nogle af dem. 
Jeg havde derfor taget nogle store 
Laksekroge med, forsynede nied 
Fluer, og før jeg tændte Baal, hav. 

de jeg gjort en Line i Stand med 

disse Kroge og  lagt den  i Mosset 

ved Siden af ørrederne. 
Nu havde en af Bjørneungerne 

ved at snuse rundt faaet en af dem 
i Næsen, og da den saa var tumlet 

tilbage, havde den trukket de and-

re med sig. Den anden Unge hav-
de set noget bevæge sig  paa Mos-
set og havde snappet til. Den hav-
de ogsaa faaet en Krog i sig,  og 
begge hylede de nu af Pine. 

Og da saa Moderen kom til, saa 
skete det hverken værre eller bedre. 
end at den ogsaa fik  en Krog i 

Underlæben. 
Og hver Gang  Ungerne trak, 

gjorde det ondt paa Moderen, og 

hver Gang, det gjorde ondt paa 

Moderen, saa gav hun Ungerne et 
Dask. 

Det var meget interessant at se 

paa for en Fisker, men Fru Bjørn 

blev mere  og mere rasende, og løv-

rigt korn jeg i Tanker  om, at der 

var langt hjem til Lejren. Endvide-
re var min Snøre og mine Kroge 
jo omtrent ødelagte, og jeg indsaa 
ikke, hvorfor jeg skulde blive, til 
Bjørnene slap fri. Jeg ræssonerede 

som saa, at havde Bjørnene spist 

mine Fisk, kunde de lige saa godt 

have Snøren og Krogene med Jeg 
havde rendt rundt med Krogene et 

helt Aar, de havde optaget megen 

værdifuld Plads, og jeg havde al-

drig haft Lejlighed til at bruge dem. 
I det hele taget var de kun til Be-

svær. Og skal jeg være ærlig, kun• 
de jeg heller ikke lide Mutter Bjørns 
Udseende, saa det forekom mig, 
jeg hellere maatte forsvinde allere-

de i Begyndelsen af første Akt, i 
Stedet for at vente til Forestillin-

gen var forbi, 

Da jeg endelig naacde Lejren og 

fik fortalt min Historie, blev den 
modtaget med mægtig Jubel. De 
Bæster vilde ikke tro den, og jeg 
tror ikke, de tror den endnu. Men 
sandfærdig er den ikke desto 

mindre. 

• 

9 

9 

Nu bredes alle-Tuer 
med Vinterens hvide Lin. 
Kun Skoven staar og truer 
som en skummel Ruin. 	• 
Hvælvingens høje Kupler 
er styrtet ned I Støv, 
og Vandringsmanden snubler 
i toddybi, rustrødt Lov. 

Jeg stiger over Stenten 
i Skovens vestre Bryn. 
Da moder mig pas Skrænten . 
et friskt og muntert Syn: 
Der staar de unge Graner, 
enhver saa strunk og prud 
med Sneens hvide Knipling 
langs Kjortlens grønne Skrud. 

Af Spænding dulgt de skælver 
fra Rod og til Top 
som tinge Piger, lur der 
til Dans bydes op. 
En bly, fortrolig Hvisken 
fra Træ til Træ der gaar: 
„Hvem af os mon skal kaares 
tit Julens Brud i Aar?" 

Den bindes fast tit Slæden. 
Giv Agil Er alting klart?,, 

Ned gaar det af Skrænten 
i en susende Fart. 
Et Nu 	og de forsvinder 
bag Bankerne i Nord, 
Tilbage staar i Sneen 
kun Slædens Slangespor. 

De andre Graner skotter 
skævt til den tomme Plads, 
men Egern hist sig gemat 
og brummer med rusten Bas: 
„Ved Jul maa ingen være 
misundelig og sur. 
Til næste Aar, Sinaapiger, 
kommer nok Eders Tur!" 

Saa daler Fred og Stilhed 
ned over By og Land, 
og Dagens matte Lue 
slukkes i Himmelens Rand. 
Fra spredte Hytter falder 
paa Sneen Lampens Skin. 
En Kirkeklokke kalder 
„ . Den ringer Julen ind. 
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PRODUKTEN 
°41:Dt° 

Juleknas Julegaver 
Nødder - 2ppelsiner 

Dadler - Figner - )onfekt 
Chocoladefigurer 
j\r(areipanfigurr 

Julelys 	Lysholdere 
Knallerter 

Feehaar log Englehaar 
Friske jEbler 

\)inclruer - -juletraespynt 

Ekstrafine tørrede 

Spisestel, Kaffestel 
G,afler, Clas 

)?aser 
Ding & rønda15 

porcelæn 
Juleplatter 

Barbermaskiner 
Barberknive 

Barbergarniture 

og Syltede Frugter 
Fineste Klipfisk ogiserLgryn. 

Mægtigt Udvalg -<--> Gode Varer -.(* Billige 

Gør Deres Juleindkøb i 

ProduKten 
fi 

Priser 

NI 

Julenumret udgav 
i Dag med Tillæg tir 

3Trarzipanfigurer 
Sukkerfigurer 

efioRoladeflgurer 
Fin Chokolade.Contect i halve, 

kvart og 1.r t, kg samt i løs Vægt!  
Meget fin Marcipan ermleet e 

fra 4.50 -5,00 kg. 
samt mange andre Julegnelter. 

J. B. Larsen, 

Bedste Caroline Ris 
OI y is,; 

Bedste Japan Ris 0,80 
Be,ki, Java Ris 01 Ore  kg 

Pama Ris og Rismel 
hele og Halvkg Pakker. 

Den fineste afnakkede Klipfisk 
fans 11(.- 

J. B. Larsen. 

Allinge Boghandel 
Tlf. 56 — ved Havnen — Tlf. 56 

har i Aar et stort og righoldigt Udvalg i Legetøj. 
mekanisk fra 75 Øre, Spil fra 28 øre. — Da Hovedforretningen har 
overladt os Restpartiet af deres Lager, sælges en W.engde store og 
gode Ting til ekstra nedsatte Priser. — — Endvidere anbefales nye. 
fikse Ting i 1.ø:dr■ r varet-, Skoletasker, Fyldepenne, Tegnebestik — 
J etletraespyut og billige Julelys, Spillekort, Julebøger, Almanaker 
og Lommebøger samt mange nydelige og fikse Ting til Julegaver, 

Bornholmsk Stentøj. 
119 	• 	ø 

• • • • • • • • • • 

Se ~ulcuclgtillin~en 
og gør Deres Juleindkøb hos ns, da vi har et !neget stort 
Udvalg af Julegaver til voksne og Børn. 

Særlig, fremhæves Julebøger og Kort, Jule-
traespynt, Legetøj, Dametasker, Porte-
monseer, Sølvtøj, China- CD. Japanvarer 

Parfumer ra Toiletartikler, 
Foto-Apparater, Grammofoner, 

Harmonikaer og Mundharper 
,:uut mange andre kærkomne (javel-. 

Sandvig Boghandel 
brahjrrisen. Ilt. 55. 

• • 
• tb • • 	 ø • 

Til JULEN anbefales 
ekstrafin hjemmelavet 

MARZIPAN, KONFEKT, 
ekstrafine Chokolader fra 
Brødrene Cloetta i smag-
fulde Pakninger — egner 
sig som Julegaver. 

Pebernødder, 
store og smaa Kagefigu-
rer. — Fine Kransekage. 
kurve (Fiks Julegave). 

Bestillinger 
modtages paa større og 
mindre Lagkager, store 
og smaa Julekager samt 
store Sigtebrød. 

Varerne bringes overalt 
	

Se mit Udstillingsvindue. 

Tlf. 73: Henning Jørgensen, Tlf. 73. 
-ved .lavnen, 

MØbl 	F.getræs Herreværelse og Spisestuer, 
Fløde- og Birketræsm. SoveVæreler, er• enkelte Bufeter, Spiseborde og Stole. 

Chaiselongs, Klædeskabe og Kornoder. 

Som nyttige julegaver anbefales 
Rokkestole, Egetræs Divan og Chesterfieldhorde. Tohaksbortle, 

Syborde, Standere, Søjler og HaandklædeStativer. 
Bambusborde. Standere og Sykurve m. ni. 
Alt sælges til stærkt nedsatte Priser. 

Oluf Hansens Mobelmagasin, Allinge. 

(Y• Y Y 1^t Yl.•ef 
k.). x  ...C.4.k.i.44)-X.F.J.,11 

1011 øre kg 
Rosiner 120 øre. 

Alle Kolonialvarer 
til nedsatte friser, 

33:. L.2,,t.B.S383 
I 1.111/ 

• 

Stort Udvalg 
i Juleæsker 

med 50 Cigaretter fra 125  øre 

Cigarer 
tirre og vellagrede fra Hiersch 
sprung Horwitz å:. Kattentid 

i hele, halve og kvart Kasser 
samt Pakker med 10 Stk 

Fikse JulepaKninger 
Ceruter og smaa Cigarer i diverst  

Pakninger. 

!R. Larsen, 

XurvenzoNer. 
Et stort Udvalg i smukke 

Sogræsmobler er hjemkommet. 

Stole polstrede med Fjedre. 

Borde, runde og firkantede 

Pilestole i forsk. Faconer 

Piddingrorstole. meget  stærke 
Barnestole. Systativer 

Blomsterstativer af Bambus 
Dukke - og Legevogne, Kælker. 
Cykleheste Løbehjul, Gynger . 

alt sælges tit billigste Dagspris. 

P. C. Holm, Allinge. 

llosko- ag Toliolodiklor 
køber De bedst dg billigst i vel-

assorteret Specialforretning. 

Sæbemagasinet Prima 
ved Havnen anbefaler sig med alt 
til Vask og Rengøring. 
Brun Krystalsæbe 32 ør: Halvkg. 
ekstra 	do. 	34 
Sæbespaaner, ekstra gode 72 øre 
Marseillesæbe til forskellig Pris 
Galdesæbe, Persil, I lenko, 
Lessive Phenix, Hvid Vask, 
Salmiakspiritus, Blegvang, Soda, 
K vialeyabark, Borax, Poseblaat 
Tvirsk og andre Tøjfarver, Zebo, 
Zebra, Silkelin, Ovnsværte 
Pudseeream og Sølvsæbe 
tiulv. Pudse- og Tørpudseklude. .-- 
Klemmer, Tøjsnore, Hyldeborter. 

Alt i gode Kvaliteter og til 	. 
yderst billige Priser. 

fikse Julegaver 
Sæbemagasinet PRIMA. 



21agadin du TfordsZiolsalg 
der findes det storste 'Udvalg til Damer, 
Herrer og Born i gode prima Kvaliteter 
og til vore bekendte smaa Priser. 

cyntetorkueder 

Husholdningsforklæder, hvide og kulørte 2,50 

Damestromper, mange Farver i Silke, Uld, Flor 1,00 

Handsker i mange Dess. til voksne og Børn 0,50 

Halstørklæder i Uld og Silke 2,00 

Forlæggere, japanske og plysch 2,75 

Golftrøjer og Veste til Damer og Herrer. 

Flnil i mange Farver. 

Lager af Manulitliturvarer anbefales. 

Vr "Messens tne=Udsalg, 
ved etir.  &Isen, ffilinge 

- 

Filialer: 
E. Abrahamsen,  Sandvig. 

K. Ipsen.  I lelmerhus. Klemensker. 

Solide Nurvestole. 
Solidt forarliejdede  Pilestole 
Peddigstole, polstrede med Fjedre 

do. 	do. 	do. 
Polstrede med Gobelin  og Damask. 

Pris 18,00 
Pris 44,00 
Pris 30,00 

Messens ene-21dsalg 
efir. elsen, .gllinge. 

Billige 53ordicepper. 
Juttatæpper 	Størrelse 135X140 fra 3 Kr, 
Divantæpper 	- 	140 x 280 fra 14 Kr. 

efir. Olsen, teessen. 

Paa Søndag 
er Forretningen aaben fra 6 8 Eftmd. 

9)Ice4en.: (bc-pligtg, nr. tlicu. 

Chr. Olsen 

Messen 

Allinge 

•. 
[11~1'3per 

Velour Stor. 11/4  130x 190 
	

32,00 

▪ 5/, 135 x 195 
	

40,00 

Mininster 	15/4  170x 240 75,00 

Rug 15/4  170x 235 85,00 

- '2/, 185 x 270 100,00 

Tzeppcstry 	200x 275 60,00 

200x 285 95,00 

Chr. 018811, km, Mhp. 
Telefon 100 

Deres  Juleimbh 
Julegaver 

hobes bedst og billigst i 

Af vort store righoldige Lager nævner 
vi blandt andet nedenstaaende: 

Silketricotine Underkjoler i mange Farver 	fra 

- Benklæder 

Kulørte Uldmoireunderkjoler, ekstra Tilbud 

Brokades 	 i smukke Farver 

Silkestrømper, alle Farver 	 fra 

Strømper i Traad og Silke med Uldfod, mod. Monster 

- i Uld og Silke, mønstrede 

Dameskindhandsker i Vaskeskind, forede og Glace fra 

Mange forskellige Kvaliteter i Stofhandsker fra 

Største Udvalg i Skindkraver 	 fra 

Hele Dyr med Hoved og Hale 	fra 

Mægtigt Udvalg i hvide og kulørte Pynteforklæder 
til Damer fra ganske billige til bedste Kvaliteter. 

Lange Damekimono i meget fikse Mønstre 
	

15,35 

ensfarvede kulørte 
	

13,50 

Uldne hæklede Bluseskaanere i fine lyse Farver 
	

4,75 

En Mængde fikse moderne Monstre i kulørte 
Dameuldveste med lange Ærmer fra 9,50 

Sidste Nyheder i Langschawler Uld og Silke fra 
	

13,50 

Lommetørklæder i et enestaaende stort Udvalg fra 
	

0,10 

do, 	nydeligt nedlagt i fikse Æsker til alle Priser, 

Kulørte Uldveste til Damer og Herrer 	 5,50 

Prima forede Herreskindveste 	 26,50 

Største Udvalg i Manchetskjorter med to Flipper 	9,50 
og en Del billigere, dels uden og dels med 1 Flip. 

Hvide Pique-Manchetskjorter 	 fra 	4,50 

Ca. 250 Bindeslips er paa Lager, 
elegante Mønstre 	fra 7,00-1,00 

En Masse nye, fikse Monstre i Silkehalshind fra 	1,50 

Fikse Sæt Seler, Ærme og Sokkeholdere i Æske fra 3,50 

do 	do. 	do. i Silke pr. Sæt 6,50 

Forede Herre og Skindhandsker 	 8,00 

Kulørte Herre-Stofg,amascher 	 pr. Par 	5,35 

Største Udvalg i Sokker (Silke, Uld, Bomuld) 
Alt i Kameluld. Knævarmere, Fodvarmer, So- 
vesokker, Mavebælter. Ryg- og Brystvarmere, 
Huer, Luffer m. m. 

Systativer 	 fra 	4,50 

Divantæpper i Gobelin og Plysch • 	fra 	13,00 

Bordtæpper 	 fra 	7,00 

Plyschbordtæppe 	 fra 	18,00 

Pudestykker 1 Gobelin 	 fra 	0,75 

Gulvtæpper saavel i billige som i pr. Kvaliteter. 
Duge haves i et stort og smukt Udvalg og til 
meget nedsatte Priser. 

Kaffedug med 6 Servietter 	 8,25 

- „ Hulsøm 	 fra 	2,65 

llellin ned Dug 1:10; 130 	 6,20 

Endvidere har vi et smukt Udvalg i originale japanske 
Ting, som Syæsker, Vaser. Vindharper, Aske- 

bægre, Rammer. en Mængde smaa 
fikse Lakæsker m. m. 

Se vore Vinduer I 

Victor fflancfi, 

af Fedevarer og I anlæg 
gør Ik Dedst oe, isli 

Feriewelotreloippen - 
Liodepiads TIL, 45 

Flæsk. 
fersk, saltet og røget i pr. Kvalit 

Okse- og ;:alvekel efter Bestilling 
I ler køber De Deres Julesteg 

med Fordel. 

Nevilrelorrdoinpo 
Til, 45 

Ekstrafin 
"tor 1.1. Fedest id, 

spege a ild 
aøjmher, 

benfri Sild 
Gaffe Ibittar, 
Sild h Tomat, 

fineMte Sardiner ost' 

Ihdandhik Lammekød 

til billigste Dagspris i 

Ferrovareforrobeljea - 
Lidelilails TIL 45 

grjemmelavet 

YriedisierFoIse, 
Xungepelse, 

Yars og  .Taalwg  
alt frisklavet hver Uge 

Fedevardorrelllim - 
Lideplarls TIL 45 

Til Julegaver 
kan jeg anhefale mit store Udvalg 
af Glas og Porcelæn. 

Spisestel til 6 og 12 Personer i 
Fajance og Porcelæn til 'neget ri-
melige Priser. Enkelte Dele i  alle 
gangbare Mønstre haves eller 
fremskaffes. 

Kaffestel i mange gode Mær-
ker og . Kvaliteter. Kaffestel fra 
den kgl. Porcellænsfabrik i blaa-
blomstret og musselmalet. 

Da der kan fremskaffes alle 
enkelte Dele til disse og andre af 
Fabrikens Porcelæn Spise og Kaf-
festel, maa jeg anbefale ærede 
Kunder, der kunde ønske sig 
noget kompletteret at indgive Be-
stilling paa saadan snarest, for 
at det kan faas til Julen. 

Tallerkener og Kopper med 
Billeder til Børn. Skagle i Sæt, 
Saltkasser. Krydderistel Servan-
testel. Urtepotter. Dukkestel. 

Blomsterglas, Figurer i mange 
forskellige og morsomme Grupper 

Glasskaale og Asjetter i alle St. 

Krystalvaser og Skaale er altid 
kærkomne. 

Skeale og Vaser i Sølvplet. 

Skeer af alle Slags i 2 Taarns 
Sølvplet Gafler ligeledes, er me-
get anvendelige og slet ikke dyrt 
at købe som Julegave. 

Toiletgarniture, billigere i pres-
sede og finere i slebne. Forskelli-
ge 'Typer. 

Øl-, Vin- og Likørglas i mange 
Mønstre. 

P. C. HOLM. 
ALLI 

?' `NI 
Urmager og Guldsmed 
Allinge.= Tlf. 93. 

7,50 

5,75 

4,50 

7,85 

3,50 

3,90 

6,00 

5,85 

1,15 

8.85 

150,00-35,00 
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Det var en af de rigtig gammel-
dags Præstegaarde, min Onkels i 
Bolvig, og især ved Juletid det her-
ligste Samlingssted for alle os Børn. 
Vi var fire lange Drenge, som hvei- t 
Aars 2. Juledag drog ud fra vort 
Hjem i den lille Købstad og rullede 
af med Søren Fragtmand til Brande 
Kro. Der blev vi hentede i Vogn 
eller Slæde — vi holdt jo mest af 
Slæden, og efter en Times rask 
Kørsel holdt vi for Døren i Bolvig 
Præstegaard omringet af lange Frot-
tere og smaa Kusiner, saa vi blev 
en Flok, som hverken Provsten eller 

hans Kone kunde holde Styr paa. 
Og nu kom der herlige Dage. 

Det var utallige og utrolige 
Skælmsstykker vi kunde finde paa 
— somme Tider lidt for muntre, 
saa vi maatte finde os i, at vor 
skikkelige Onkel, Provsten, og vor 
lige saa skikkelige Moster, Provst-
inden, holdt Dommedag over os. 

Engang havde vi fundet paa at 
staa ud af vore Senge, naar alt var 
roligt og stille, og stikke ud pani 

Kælkekommers til hen paa Natten; 
men det blev snart opdaget, og nu 
blev .vore Støvler ganske simpelt ta-
get fra os og gemt, naar vi vel var 
i Seng. 

Men lange Peter Ulrik fandt paa 
Rand. 

Oppe paa PræAegaardens I rift 
var der maage herlige Sager, Den i- 
blandt ea 	 Cnni:-.e:; og 
Tant,t.; gamle afine!te• Stovl~r.  

Og hvad har Peter 	at g ,re% 
Han s!,a:fer 	 der ti;:pe 
fra. Og da a:t er roligt, saa er vi 
paa K. is: tier, vel udhalede med 
Provsteas tr..; Provstindens gamle 
Støvler 	ilU d[ Sted til Even- 
tyr og Endr itler.  

Bag. Przeste,4itardshaven i 	af 
de store Popler laa gamle Per Jen's 
Hytte; skæv var den og Ruderne 
smaa, næsten uversky4,ede a: n'ag,- 
skægget, soen ett velvoksen 
kunde naa !ned Hænderne. men li-
ge meget ()ni i INIICSI var lav eller 
ringe, der levede ørt Per Jim' og 

hans gamle Kvinde, An' Katrin', og 
havde det helt lunt inden Dure. 
Per Jen' var en hel Heksemester til 

at flikke gammelt Fodtøj sammen, 
og han tjente sig mangen pien lille 
Skilling inde hos Provstens. 

Se, vi styrede nu vor Gang mod 
Per Jens. For nu havde vi Narre-
streger for, det var Nytaarsaften. 
klinger Frost, Sne og Maane -- 
Aftenen laa i flunkende 'Skønhed, 
og Hummet var højt oppe. 

Gamle Per Jen' sad i sin mage-
lige Halmstol. Glarojnene med de 

sorte Stropper havde han paa, og 
han læste op af en gammel Bog for 
An' Katrin', som sad og bandt paa 
et nyt Halstørklæde til Fatter. Et 
Fad med Æbleskiver paa Bordet, 
Juleol i Kovsen og Klukflasken ved 
Siden. To dejlige tykke Helligaftens-
lys oplyste den lille hyggelige Stue, 
i Baggrunden den store Himmelseng 

med julevasket Forhæng. 

Pen- Jen' var en gammeldags 

Mand, og en Mand, der forstod at 

belægge sine Ord. Han troede nu 
paa Trolde og Nisser — „Tøjet", 
som han kaldte det. Han havde en 

tyk Bog, der handlede om Trold-
folket, den heste han tit i, og det 
var den, der holdt for i Aften. 

Vi havde lagt en hel Plan, som I 
nu skal faa at hore. Vi havde for-

synet os med Ole Avlskarls Tjære- 

kande, og saa tjærede vi da først 
Per Jen's Ruder og lod hare et lille 
Kighul aabent. Dernæst kravlede 
lange Peter Ulrik op paa Taget og 
dundrede los pau Skorstenen, og 
endelig bandt vi Døren med 1- .1m-
simer. Dermed var vor Gernii 
endt, og vi  skiftedes nu til at holde 
Vagt ved Kighullet og følge B ,i-
venhede es Gang. 

Vi ku de hore Per Jen' læse med 
høj Rost; for g' .rile An' Katrin' var 
en Kende tunghør, og det blev jo 
da aldrig mindre saadan .ud ad 
Aftenen. 

„Jeg tykkes. jeg hørte en Stoi. 
Mor!" siger saa andelig Per 

„Ja, noget var der. Fatter, se en 
(lang efter." 

l'er hostede og gik hen for at se 
ud af Vinduet. 

„Som det endda er bleven blin-
kendes mørkt!" — sagde Per og 
gik ud og tog i Døren. 

Saa fandt vi det paa Tide at ily, 
og hjemad lod vi det staa, særdeles 
fyldte af Glæde over vort Værk, 
Peter Ulrik i Spidsen, Støvlerne til-
bage til deres Uskyldighedstilstand 
paa Præstegaardsloftet, og snart sov 
vi alle en retfærdig og fast Nytaars- 
søvn. 

Det er Nytaarsmorgen i Præste-
gaarden. Lunt og varmt kendes det 
i den store Spisestue. Isblomsterne 
paa Ruderne kæmper deres haah-
løse Kamp for Livet. Thernaskinen 
snurrer, oy, vi er alle samlede om 
det nineg,tiee Bord, der hele Juleti-
den, lige til Hellig tre Konger har 
alle Plader i. 

Nytaarsklokkernes malmfulde To-
ner fylder Luften, Præstcgaarden og 
os alle med en skøn og mild Høj-
tidsstemning. Steffen Ringer kender 
sit Ansvar, og i sit Ansigts Sved 
udfører han sit Hverv som den Me-
ster, han er, paa Bolvigs Kirkeklok-
ke. Han ringer første Gang, og han 
ved, at de Toner, han sender ud 
gennem den frostlette Luft, bringer 
Bud og Hilsen til hvert Hjem, hver 
Hytte og hver Gaard i Sogrit, 

Der er nogen, der rumsterer ude 
i Provstens Forstue og stamper 
Sneen af Støvlerne. Det hanker paa 
Spisestuens Dør og ind træder 
gamle Per Jen' paa sine hjulede 
Ben. Den Dyffels med de grønlige 
Kantehaancl har lian paa, og der-
med er Stundens I løjtidelighed fast-

sind , han holder den lodne Lue 

i Haanden, og øjnene hviler fast 
og forskende i Provstens, inden han 
hilser: 
— „Glædelig Nytaar, Hojærværdi-

gen! Og Guds Fred i Stuen!" Hvor-
paa han udstøder et dybt og inder-
ligt Suk, der gaar Drengene til 
Marv og Ben, og de bliver saa un-

derlig stive i Lemmerne. 

.Tak, i lige Maade, Per Jen'! -
Og velkommen i vort Hus for for- 

ste Gang i det nye Aar! — Hvor-
dan har An' Katrin' det?" 

„Jo Tak. Illijæri.,ertigen! Gud 
Herren har holdt sin Haand over 
hende i Trængselens Timer, som 
skrevet staar." 

_Jeg synes, Per Jen' er saa høj-
tidelig. Har I noget særdeles paa 
Hjerte?' 

_Om 	iærværdigen vil unde mig 
et Korn id til et enligt hitte Ords-
maal under fire øjne?" 

.Ja, kom saa, lille Per, saa gaar 
vi 'rid hiar mig et øjeblik.' Drenge-
ne saa til hinanden, dqt gjorde saa 
løjerligt ned ad Ryggen. Døren luk-
kedes efter Per len', og saa maatte 
Per til det: 

.Gud Herrens Magt er miskun-

delig, Hojærværdigen, og der er 
mere paa Jordens Rige i Mørkets 
Timer, end disse vore Øjne kan 

annamme i Beskuelsen." 

.Det har I for snakket om, Per 
Jen', men er der ellers hændet Jer 
eller An' Katrin' noget?" 

„Det er Tøjet, liojairvierdigen, 

det er Tøjet, der har drevet sit Spil 
med min fattige Hytte i Herrens 
afvigte hellige Nytaarsaften" — og 
Per Jen's Stemme bævede. 

„Tøjet'? spørger Provsten, -
"Tojet! . naa, det I somme Tider 
snakker om, Hajfolket, ja, ja, hvad 
er der nu nied Nisserne og Trold-
folket?. 

•Ja Hojærværdigen, det kan jo 
ikke være Provsten, og det kan hel-
ler ikke være Provstinden, Sall det 
maa sandfærdigt være Tøjet, der 
har drevet sit skammelige Spil.« 

»Ja, nu maa lille Per skynde sig, 
for nu skal jeg have Kjolen paa.« 

*For Gud Herren vidner mit rin-
geste Aasyns Tanke: Det kan ikke 
være Provsten eller Provstinden. 
der har trampet paa mit Tag, tjæ-
ret mine Ruder og bundet min Dør.« 
raabte Per nu med alle ydre Tegn 
paa indre Bevægelse. 

'Nej saa tilforladelig nej, om det 
er Per Jen'. lo Provsten, og Kalot-
ten fik et vældigt Skub. — »Mor! 
Mor! kom her ind ! — Har du bun-
det Per Jen's Dor i Aftes og tram-
pet paa hans Tag og tjæret hans 
Ruder?, 

*Men lille Provstefar dog! hvad 
er det du siger? Hvad er  der dog 
hændet for jer, Per Jen'?* — og 
Provstinden saa fra den ene til den 
anden uden at begribe et Ord. 

Og saa kom jo hele Historien, 
og da især dette med Sporene i 
Sneen, for Per Jen' kendte hver 

Flik og litier Lap paa Provstens og 
Provstindens Stovter; lian havde jo 
selv lavet det hele. 

Den Nytaan.;morgen vandrede 

gamle Perlen' trøstet og retfærdig 
i Kirke sammen med det øvrige 

Sognefolk. Men Provsten kom lige 
sent nok. Der var dem, der syntes,  

at Provsten den Morgen  saa 
mærkelig fornøjet ud, og at Oj 
havde et besynderlig  lunt Blink 
der Kalotten. 

Men  Peter Ulrik og hans Ban 
blev siden hen paa  Dagen udfu 
til  Paavisning oppe paa Præst 
gaardsloftet med de mange  herlig 
Sager. Se, Provsteparrets gamle 
Støvler var der jo godt nok; men 
med Uskyldighegstilstanden var det 
saa som saa, for Vandet  drev af 
dem, hver een — og saa  fik Dren-
gene,  de pokkers Knægte,  Nytaars-
vers  paa en anden Melodi  heade 
med Av! og med Akt og med Om-
forladelsestur ind til  gamle  Per 
Jen's. 

• 
Men Peter Ulrik, han blev siden 

selv en myndig Præst, en stor og 
hos Karl, men med et godt og 
mildt Sind mod de smaa og fattige. 

Det er ham selv, der har fortalt 
Historien, saa den skal nok  passe, 
selv om den ogsaa snart kan være. 
sine hundrede Aar gammel. • 

l.. Chr.  Moller-Lund. 

Dal blideligt du bløde Sne, 
blæs varligt, Aftenvind, 
at jeg kan høre Klokkerne, 
som ringer Julen ind. - 
Nu kimer klart fra Kirken her 
ad Vinret ind den kendte Klang 
for mig og dem, jeg mest har kær; 
fra alle Kirker fjernt og nær. 
en tusindstemmig Tonehær 
udflyver over Vang. 

Julemærket bærer i Aar Vin- • 

terens Farver, og lang og streng 

synes den at blive. Tænk paa 

de mange smaa Børn, der li-

der under Sygdom og Savn — 

køb Julemærket. 

Lite Peter il ir mange Jule- 1 

tinskur, ug for paa en diskret 

a [v 	
.! 

t 	inde Forældrene .1 
deram, skriver han dem op paa 1 
WC-Rullen. Der bliver fothaa- 1 
testlid PJads. 


