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Jul paa Balsgaarden.
Af GABRIEL SCOTT.
Helligtrekonger kom og gik —
endnu holdt de Jul af alle Kræfter. Baller og Selskaber afløste
hverandre — der blev danset til
langt ud paa Morgenstunden
- saa sad man og nikkede og
døsede i Slæderne den lange Vej
tværs gennem Bygden, til Balsgaarden omsider dukkede frem i
Graalysningen med sit store tunge Mansardtag over Vinduernes
lange Dobbeltrække . . .
Overalt stod Dørene gæstfrit
paa vidt Gab, og mere end en
Gang hændte det, at der blev redt
op i Kammer og Stue til en og
anden tapper Herremand, som ikke havde givet op, før han laa
paa sine Gerninger. Hos Provsten
havde der til Slut staaet et dundrende Middagsselskab, hvor den
halve Bygd var indbudt
paa
Hjemvejen havde to af Bydamerne mistet deres Kavalerer — det
var simpelthen gaaet rundt for
dem ude i Natteluften, saa de trillede af Slæden som Melsække!
Tyvende Dag Jul nærmede sig
med stærke Skridt.
Balsgaarden var de endnu
ikke kommet j de vante Folder.
Man laa og sov til langt op paa
Dagen, og var dorske og søvnige
naar man stod op. Al denne Festen og Farten Bygden rundt, Nattevaagen og de mørdansede Ben
— det havde taget paa dem.
— Dagene gik.
De to unge Herrer fra Byen
skulde rejse straks efter Julen;
men først skulde de have dem en
ordentlig Razzia Bygden rundt i
Smalslæde og Bredslæde med de
unge Piger og „feje Julen ud'
hos Provst og Skriver, hos Doktor og Lensmand. De havde drøftet Planen frem og tilbage paa
Bal og Selskab — de havde faaet en hel Kreds af Ungdom med
sig — de havde sikret sig Heste
og Køretøjer, og tyvende Dag
straks efter Middag skulde Toget
afgaa med gule Koste og store
Limer, stikkende udytil begge Sider.
I Balsgaarden begyndte de unge at gøre Forberedelser til Turen. De havde fundet paa at klæde sig ud — de vilde ikke komme kørende i tamt Trav med KaaNej, som selveber og Kyser.
ste Asgaardsrejen skulde de fare
fra Gaard til Gaard med al Slags
Troldpak, Huldre og Nisser i Følge. Hver af Deltagerne havde faaet Besked, og tyvende Dag straks
efter Middag begyndte alle Slags
Guder og underjordiske Folk at
myldre om i Fogedgaarden.
— Bevar os vel, sagde Bedstefar og holdt for Ørene, se at komme af Sted med Jer, Folk, se at
pakke Jer i Slæderne, ellers henter jeg Støvleknægten og Ildragen!
Endelig var de færdige til at
køre.
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Fredag den 22. December

Den sidste Trold havde hjulpet
sin Udkaarne i Sæde. Hestene var
ført ind paa Vejen, hvor de holdt
i en lang Række, og Mariane
havde hjulpet Midgaardsormen
med Slæbet,
Saa stødte Heimdal i Luren, og
Asgaardsrejen suste af Sted i et
langt Tog, medens Limerne strittede til Vejrs som en hel Skov.
Paa Trappen stod Tante Pose og
viftede, hun havde ikke vidst alt
det gode, hun skulde gøre for dem
— hun havde været utrættelig for
de unge Piger, hjnlpet til med
Raad og Daad og snakket til dem
med sit sødeste Smil og sin blide
Stemme — nu svingede hun med
et Lommetørklæde af alle Kræfter
og peb som en Mus, saa fint var
det:
— Bliv nu endelig ikke forkølet,
Smaapiger!
Midgaarsormen vendte Hovedet
— han sad sidst med en af Bydamerne.
— Vær ikke bange, Frøken, vi
skal nok varme dem ; saa blev
Balsgaarden med Tante Pose borte i Svinget. Med et vældigt Spektakel styrtede Asgaardsrejen ind
over Bygden. De højbaarne Guder holdt et forfærdeligt Spektatakel — de svang Limerne i Luften og slog paa Bliklaagene, saa
det ikke var til at høre noget andet. En stakkels Bondekone satte
sig skrækslagen i en Snedrive ved
Vejen og gloede og glanede, men
da hun til Slut fik set Midgaardsormen, slog hun baglæns en Koldbøtte af Forfærdelse.
— Var det ikke den Onde selv?
Det var blevet Aften. Paa begge Sider af Elven bredte Bygden
sig med skaanende Lier op mod
de mørke Aaser, og Lys i Lys laa
de det brede Dalføre nedover, saa
langt Øjet kunde række. Helt oppe under Aasen dirrede engang
imellem et enkelt Lys — det kom
ligesom højt oppe fra, og det kunde se ud, som en Stjerne -- var
det ikke for den store, sorte Skygge bagved, som krummede sig
hen over Himmelen, kunde det
være Orions Skulder, som lettede
sig og steg, den store Jæger som
hver Vinternat staar op over Fjeldene og vandrer Ødemarken og
Snevidderne rundt.
Asgaardsrejen var paa Hjemturen.
Sidt i Toget kørte Odin og Freja
— en lang Tid havde de haft
Midgaardsormen efter sig; men
saa gik der vist noget galt med
Køregrejerne, for Odin styrede
pludselig ind i en Snedrive, gik
ud af Slæden og gav sig til at
pudsle med Selen. Det tog lang
Tid, saa Midgaarsormen, som
holdt bagved dem, blev ærgerlig
og kørte forbi, og nu sluttede
Odin og Freja et langt Stykke efter de andre. Maanen løftede sig
langsomt bag Aaskammen.
Odin skævede flere Gange op
til den og trykkede Pinceneen fa-

stere. Saa tittede han paa Freja hvor vakker hun sad der i Maanelyset med Guldtaarerne paa
Kinderne — han fik næsten Hjerteklap af at se paa . . . Kaaben
med Svanedunskanten — Fjerhammen — laa blødt som Sne over
Skuldrene, og det store Halssmykke lyste og funklede.
Han faldt hen i Grublerier.
Imorgen skulde han rejse, imorgen var det forbi med Julen og
aI Hyggen og hele Stadsen. imorgen var der ingen Asgaardsreje
med Freja og Odin — imorgen
var det bare en Bredslæde, som
gled afsted med en dum Jurist,
for dum havde han været, som
ikke havde udnyttet Tiden bedre,
dum som bare et Mandfolk kan
være det! Nu var det anden Jul,
han traf sammen med hende, og
han havde da En blid Stemme vækkede ham.
Hr. Kandidat — Hr. Odin, skulde jeg jeg sige — Hesten — De
styrer lige 1 Snedriven igen Odin foir sammen og tog et kraftigt Tag i Tømmerne. Maanen var
kommet helt op over Aasen. Freja
saa paa ham med sine nydelige
Øjne — Ouldtaarerne blinkede
imod ham :
— Hvis De ikke ser godt, skal
jeg gerne tage Tømmerne — jeg
har kørt her mere end en Gang,
kan De tro.
Det gik aldeles rundt for Odin
— Stemmen — Fjerhammen der
ved Siden — naa, endnu var der
Tid, endnu var han ikke rejst, og
han rettede sig fyrig i Slæden,
nu eller aldrig! Et Øjeblik saa han
Freja ind i Øjnene — hun gengældte hans Blik, varmt og roligt
— saa tog han hende i sine Arme.
Hun gjorde ingen Modstand,
hældte sig bare ind mod hans
Skuldre, saa Papegøjen bøjede
sig længere og længere bag over
— Knæk, sagde det, og det ene
Ben slap Taget. Blodet strømmede Odin til Hovedet — han slængte Tømmerne ud i Vejen og drog
Freja ind til sig — nu kunde Hestene gaa, hvor de vilde for ham.
De to kom hjem en halv Time
efter de andre. Fogden mødte dem
i Gangen med Lys. — Men da
græd Freja ikke længere Guldtaarer, og Odin -- Odin stod der
med Brystet og Armene fulde af
Dun, og Læberne var ikke røde
længere, men forgyldte. — Den Aften gik Mfinster til Sengs
i det sorteste Humør. Det var,
som Vennens Held havde gjort
ham dobbelt ked af det, nu havde Aage vundet Prinsessen og det
halve Kongerige, nu var Aage
bleven Svigersøn i Balsgaarden og
havde endda faaet Indbydelse til
at blive, medens han maatte rejse
imorgen tidlig. Han vendte sig
mistrøstig til Væggen. Hvad var
det egentlig han fejlede? Sludder
— han fejlede ikke Spor, han var
bare i daarligt Humør, fordi han
skulde rejse. Naa, det maatte han
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finde sig i — det var jo noget,
han vidste, at Julen engang maatte faa en Ende — desuden var
det absolut nødvendigt for Studiernes Skyld, at han kom afsted.
!morgen kom Hans Browst for at
hente dem, saa kunde de køre
saa hyggeligt i Bredslæde, de to.
Han forsøgte at tænke sig, hvordan det var. Der sad de altsaa
og kørte og kørte med en brun
Hest for Slæden, medens Isklumper fra Hestehovene føg rundt om
dem. Bjælderne klang, Seletøjet
skinnede og ved Siden sad Sif,
Gudinden med Guldhaaret. — Med
en Kraftanstrengelse tvang han
Tankerne i ret Gænge.
Der stod hun borte i Vinduet
og vandede Blomster — han kuntydelig se Hovedet mod Ruden—
hvor fin og blond hun var, hvor
beskeden og stille. Maaske var
det i Grunden det, som mest havde fængslet ham — Vrøvl, Vrøvl,
imorgen skulde han rejse, og M iinster vendte sig igen urolig i Sengen og forsøgte at sove. Men det
hjalp ikke—der stod et lille, blondt
Hoved for ham, hvordan han end
bar sig ad, og tilsidst gav han sig.
Det kunde ikke nytte at stampe
imod længere — han forstod, at
han var redningsløst fortabt. —
Han var oppe, længe før det
var bleven lyst.
Aage laa og sov paa sit grønne Øre, da han stilfærdig aabnede Døren og listede sig ned ad
Trappen. Han følfe Trang til at
tage Afsked med sine Minder, og
han gik i en blød, sentimental
Stemning rundt i de halvmørke
Stuer, stod en Stund foran Blomsterne, pirkede lidt i Jorden med
Benriven og tænkte: her har hun
staaet mange Gange og gjort det
samme . . . .
Ruth — hendes Navn var som
et Kys! Der kom nogen ind gennem Spisestuen, og han stillede
sig ligegyldig op foran Vinduet
— det var vel en af Pigerne.
— God Morgen, sagde det bag
ham.
Han vendte sig — det var hende.
God Morgen, svarede han og
bukkede klodset — er Frøken Ruth
allerede oppe?
— Ja, Mor bad mig gøre noget Mad i Stand til Dem, og saa
De skal jo rejse tidtænkte jeg
lig.
- Tak, Tusind Tak — det var
vældig pænt — han ledte efter
flere Ord, men kunde ikke finde
nogle. Ruth blev staaende ved
Døren — han saa hende utydelig
i Graalyset. — Maaske De tillader
at jeg tænder Lyset? Her er saa
mørkt —. Nej, gør det ikke, bad
han. — Ja, saa maa De sidde her
i Mørke saalænge — jeg maa nok
skynde mig, hvis jeg skal være
færdig -- hun gik nogle Skridt,
saa standsede hun : Er der noget
særlig, De holder af — som De
med Hensyn til
foretrækker
Maden, mener jeg? De har set,
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hvad Huset formaar.
Han trak paa det — Nej — Nej
Tak — ikke noget, jeg husker —
Hun var gaaet.
Mtinster stod ved Vinduet og
prøvede at følge Vejen, som slyngede sig ud fra Gaarden. Sikke
en Torsk, han var — nu havde
han ladet en Anledning gaaet tabt,
nu vidste han, at han var en daarlig Jurist, som ikke forstod at udnytte det rette Øjeblik. Var han
da saa fej, eller hvad var der i
Vejen? Han havde jo intet at tabe, men alt at vinde — hvordan
gik det ikke Vennen? Han saa
spørgende ud — Øjet gled helt
op under Øjelaaget.
Hvad var det, hun spurgte om,
før hun gik — var det ikke Mad
— om der var noget, han specielt foretrak? Han rettede sig pludselig op og skyndte sig ud gennem Spisestuen. Der var ligesom
slaaet et Lyn ned i ham — Spegepølse — — han kunde jo sige
Spegepølse!
Ruth stod 1 Spisekammeret og
skar Brød ved Skæret af et Tælge
Lys, da han forsigtig aabnede
Døren bag hende.
— Faer jeg Lov — ser De, jeg
kom til at tænke paa, at der nok
alligevel var noget, som jeg kunde have Lyst til. Han trak Døren
i efter sig, og gik hende nogle
Skridt nærmere. Han saa, at hun
havde taget Forklæde paa.
Ruth blev forfjamsket, hun rettede sig op — Kniven faldt paa
Gulvet — Jeg— jeg skræmte Dem
maaske? — — Han bukkede sig
og ledte.
— Nej, paa ingen Maade, jeg
stod bare forkert, der er saa mørkt
herinde — hvad var det saa, De
havde Lyst til?
— Spegepølse —, sagde Mi nster nede fra Gulvet, saadan som
han havde foresat sig. Han var
glad, at hun ikke kunde se hans
Ansigt.
— Spegepølse — men saa maa
(norsk Hus
vi over i Stabburet
til Opbevaring af Fødemidler). Ja
vist, han blev pludselig ivrig — i
Stabburet, ja, kunde han bare faa
Lov at gaa med hende derover,
saa — —
Hun tog den svære, kunstfærdige Jernnøgle, som hang paa
Væggen, og gik i Forvejen, han
fulgte efter, skamfuld og lykkelig
paa en Gang — saa lukkede hun
Døren op. Der var bælgmørkt i
Stabburet, de kunde ikke engang
se hverandre. Han famlede med
Haanden. — Er De der, Frøken
Ruth — jeg kan ikke se noget.
— En lille blød Haand tog et fast
Greb om hans: — Her — bøj
Hovedet, ellers støder De Dem
paa Flæskeskinkerne,
De var kommen lidt ind i Stabburet.
— Nu maa De slippe —, bad
hun. Men hvordan det var — eller ikke var, saa følte han sig saa
modig derinde i Mørket. Han vil-

de slet ikke give Slip paa den
lille Haand — den laa i hans,
som en lille bange Fugleunge, og
han klemte bære fastere til.
Han trak Vejret tungt — han
hørte bare, hvor hendes Bryst
steg og faldt.
Et øjeblik stod de stille og
urørlige mod hverandre, saa drog
han hende langsomt ind til sig
og lagde Armene om hendes Liv.
Og da hun endnu ikke sagde noget, bøjede han Hovedet og vovede at kysse hende flere Gange
paa Panden, paa Øjnene og paa
den lille, skælvende Mund.
Tilslut slog han Armene om
hende og løftede hende i Vejret
saa Spegepølserne dejsede paa
Gulvet:
-- Ruth — Ruth! Nu er du min
og ingen andens i Verden! -- Han kunde ikke se hende i
Mørket, men lian følte, hvordan
to bløde Arme lagde sig sagte om
hans Hals.

Køb danske Varer
til Julen.
For hver Dag, der gaar, mærker vi paa forskellige Maader, at
Julen nærmer sig, og i den Anledning træffes der mange nødvendige Forberedelser. I alle Forretninger, baade store og smaa,
er der Travlhed. Lokalerne og
Vinduerne pyntes saaledes, som
det er Skik og Brug i Anledning
af Højtiden.
I København har Brandvæsenet
forbudt, at der i de store Varehuse opstilles Juletræer eller pyntes med Grangrene. Det er for
farligt i Tilfælde af Ildebrand. Inde
i de varme Lokaler varer det jo
ikke længe, før Juletræer og Grangrene bliver helt tørre, og derfor
bliver Faren for en Brandkatastrofe saa meget desto større. Og det
gælder jo om at forebygge i Tide,
og derfor har Brandvæsenet som
sagt i Publikums egen Interesse
truffet denne Bestemmelse, som
bliver strengt overholdt.
Paa RaadhuspIadsen i København er det store Juletræ bleven
rejst, og hele den indre By er
smykket med Tusinder af Julestjerner og smukke Granguirlander, der
er spændt over Gaden. Og mange Forretningsfolk har i Tilknytning hertil smykket deres Vinduer
med Julestjerner, som er anbragt
mellem de mange Ting, der egner
sig til Julegaver.
Paa denne Tid af Aaret spiller
Reklamen en umaadelig stor Rolle.
Enhver Forretningsmand ved, at
det gælder om at fange Publikums
Opmærksomhed, og derfor indrykkes der mange Annoncer i Aviserne. Det er bekvemt for Folk.
Saa kan de sidde i deres Hjem
og læse dem og skrive Adressen
op paa de Forretninger; der gennem Avisen tilbyder de Varer, de
har Brug for.
Og i Brevkasserne kan man ligeledes hver Dag finde adskillige
Reklamesedler, hvori der tilbydes
alle mulige Ting, som der i Hjemmene er Anvendelse for til Højtiden.
Naar Folk i de kommende Dage
skal ud at gøre alle mulige Juleindkøb, saa gælder det om stadig
at huske, som gode danske Borgere maa vi i denne vanskelige
Tid absolut støtte dansk Erhvervsliv, og det kan vi gøre allesammen, naar vi husker at forlange
danske Varer, og findes de ikke
paa Lager i den ene Forretning,
godt, saa maa vi gaa videre og
finde dem i en anden. Derfor er
det under disse Forhold klogt at
gøre alle Indkøb i god Tid. Saa

er der jo Mulighed for, at Forretningsfolk kan naa at faa flere Varer hjem, hvis de skal hentes fra
en anden By.
Gør derfor alle nødvendige Indkøb saa snart som mulig. Det gavner en god Sag.
Køb i størst mulig Udstrækning
danske Varer baade til Gaver og
som egner sig til Brug i Husholdningen i de mange Helligdage.
Det er en Husmoders Pligt at gennemføre dette Princip.
Jo mere Omtanke, Husmoderen
udviser i sine Dispositioner, desto
bedre Resultat kan der opnaas paa
dette Punkt. Hun maa paa Forhaand bestemme, hvad hun vil
købe — og endelig ikke lade sig
overtale inde i Forretningen af
en saare veltalende Herre eller
Dame, der gerne vil af med udenlandske Varer.
Vi maa støtte dansk Erhvervsliv under enhver Form og huske
paa at, at i øjeblikket er der i
hele Landet Hundrede Tusinde
Mennesker, der intet Arbejde har
og som med deres bedste Villie
ikke er i Stand til at tjene til Livets Ophold.
Men naar vi i denne travle JuIemaaned køber alle de danske
Varer, hvert Hjem har Brug for,
saa bliver Pengene i Landet, og
paa den Maade kan der skaffes
mere Arbejde i Løbet af Vinteren.
De danske Varer kan i enhver
Henseende tage Konkurrencen op
med de udenlandske, og de sælges jo til rimelige Priser.
Legetøj er som bekendt en meget stor Artikel til Jul, og det er
en Kendsgerning, at der heraf nu
for Tiden fremstilles en Mængde
her i Landet. Det er originalt, moderne og billigt. Alle Mennesker,
der ser det, synd' om det, og der
er al mulig Grund til at tro, at i
Fremtiden vil vi kunne forsyne os
selv med alt det Legetøj, vi har
Brug for, baade til Drenge og Piger i enhver Alder.
Det er meget dygtige Kunstnere, som gaar i Spidsen for denne
Sag, og de har hidtil haft megen
Glæde af deres banebrydende
Arbejde.
Til Højtiden kan vi drikke dansk
Vin, hvoraf der her i Landet til
rimelige Priser sælges gode Kvaliteter, der kan serveres i ethvert
Hjem.
" Julekort er en Artikel, som tidligere blev indført i store Mængder fra Udlandet; men det er ikke
længere nødvendigt, da der i enhver Papirhandel findes et stort
Udvalg af danske Julekort til meget billige Priser.
Da vi netop i Aar har haft saa
stor en Frugthøst, er det rimeligt
i nogen Grad at indskrænke Købet af Appelsiner; men saa til Gengæld at købe en Del gode danske
Æbler. Hvis man er i Tvivl om,
hvad man skal forære et større
Barn, saa kan man være aldeles
sikker paa, at en Kurv med Æbler vil være en særdeles kærkommen Julegave. Pynt Kurven indvendig med kulørt Silkepapir og
bind en Sløjfe af kulørt Baand
med en Grangren fast til Hanken.
I mange Hjem er det jo en yndet Skik, at der til Jul bageS forskellige Slags Kager, særlig Smaakager, som kan gemmes i længere Tid. Ogsaa de egner sig udmærket til Julegave til gode Venner og Bekendte, som man til
Højtiden ønsker at vise en lille
Opmærksomhed. Hvis en Husmoder fylder en Papæske med ca.
tre Pund Smaakager, da kan hun
være aldeles overbevist om, at den
vil blive modtaget med Glæde.
Husmødrene kan paa bedste
Maade støtte Landbruget, naar
de til Julen bager flere Kager i
hvert Hjem end sædvanlig og an-

vender nogen af dem til Julegaver.
Bønderne har jo for Tiden Overflod af Æg, Fedt og Smør, og
alle disse gode Sager er der jo
netop Brug for til Julebagningen.
Jo mere Omtanke, der vises i
denne Tid, desto bedre Resultat
kan der opnaas ti! Gavn for mange Mennesker her i Landet.
Pynt Juletræet med dansk Julestads. Heraf findes der et stort
Udvalg, og mange Arbejdsløse
sælger i denne Tid mange pæne
Ting, som der er Anvendelse for.
Spis kun dansk Mad til Aarets
store Højtid.
Køb danske Varer i alle Forretninger. Der er nok at vælge
imellem. Vi fejrer en gladere og
hyggeligere Jul, naar vi hver især
i denne Tid har gjort vor Pligt og
støttet dansk Arbejde under enhver Form.

Undertegnede Forretninger
lukker Kl. 4 Efterm. i Dagene mellem Jul
og Nytaar.
Allinge Brugsforening.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Allinge Messse. Jens Hansen. P. C. Holm.
I. B. Larsen. Magasin du Nord.
Nordlandets Handelshus.

Til Julen
anbefales:
stort Udvalg i friske Blomster,
Blomster- og Frugtkurve, Sammenplantninger ni. ne
— Masser af Æbler, Appelsiner,
Nødder, Dadler, Figen i Pakker og
løs Vægt.
Forretningen -er aaben for Udsalg
af BloMster og Kranse Søndag
d. 24. ds. til 12 Middag.

Louise Rasmussen.

Køb danske Varer, og køb dem
af de Handlende, der averterer
her i Bladet.

Brdr. Andersen,
Tlf. Allinge 110.
Varer bringes og sendes overalt.

Olsker.
HUSMANDSFORENINGENS Juletræ afholdes i Forsamlingshuset
Lørdag d. 30. Decbr. Kl. 2.
Ledes af Sognepræsten.
Bestyrelsen.

Et Rejsetæppe
er tabt paa Strækningen fra Sygehuset til Nørregade, afleveres

:De )1lierterencle
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Øre i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.

Hansens Vaskeri.
Pæn, lille

Lejlighed
i Allinge, ledig 15. Januar for enlige Folk. Billet mrkt. „Lejlighed"
modtager Bladets Kontor.

Oiskcr SHokasse
Re,terende Kontingent skal være
indbetalt inden Aarets Udgang, ellers overgaar de paagældende til
at være bidragydende Medlemmer,
uden Ret til at nyde af Kassen.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Deegs-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takke;.ort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medletn.€.kort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKlieri,

Skal De have nyt Fodtøj Kofoed å Mortensens Bygeforretning
til Julen?
bor De erindre,
at Udvalget er meget stort
og Priserne er billige hos

Ligkiste-Lager
Ligtøj og Ligsenge
Ordning af Begravelser

I Tlf. 77 og 79 I

I

I

I

Carl Larsen,
Vestergade, Allinge.

Julegaver.
Elektriske Artikler.
Bord- og Læselamper.
Skærme i forskel. Mønstre.
Strygejærn.
Gramofoner og Plader
Dynamo og andre
Elektriske Lygter.
Alle Slags Batterier m. m.

•
M. C.

FUNa—I

Til JULEN
har vi aLbnet et Udsalg i Hr. Chr.
Jørgensens Ejendom og anbefaler

Blomster, Frugt, Julekranse,
Juletræer, Gran til Kirkegaarden m. m. m.

Ballelyst Handelsgartneri.

ALLINGE
Bestillinger juie .Ø1
paa

Øltræer og 5 L. Fl.
modtages i
liumledal Købmandsf.
Voiler Mikkelsen og

Brygger Salmon.
Tomme Øltræer bedes returneret.

Allinge Skæreri
anbefaler sig med al Skæring,
Høvining samt Salg af tørt Brænde
i større og mindre Partier til billige Priser.

Tlf. 29.

Geert Hansen.

Svinekort
købes til højeste Pris. Afhentes
over hele Øen.
Axel Frederiksen.
Telefon Allinge 25

og et godt Nytaar 1934 ønsker vi
alle vore Læsere.
De averterende og alle, som har
støttet Bladet i det forløbne Aar,
bedes modtage vor bedste Tak.
AVER~iNORDBORNHOLM

Xob et Ur som ,tilegave! Køb Julestegen
og Re6 det flos eonrad Xansen

hos Slagter Jensen,

som har de rigtige Ting og store Udvalg i
flotte, moderne
Barometre
i 4, og Mahogni.
Væg- el. Consols
Vække- og Nips- .
Termometre,
olm. og Min. og Maksim.
i forsk. Træsorter
Briller, Læseglas og Brilleetuier.
Dame- og Herre- Årrnbaandsure i Guld,
Sølv og Chrom.

Alt i hjemmelavet Paalæg.

J

Cigarkasser
Cigaretetuier i Sølv,
Chrom og farvede.
Cigaretæsker
Armbaand
Fingerbøl
Sølvhalskæder
Julestager, Lysestager
Bogmærker
Frakkeskjolde
Pudderdaaser,
Sølv og farvede.
Juleklokker
Sølvblyanter

U

L

E
G
E

R

Cigaretrør
Naale i Guld,
Sølv og Chrom
Smykkeskrin
Krystalkæder,
alle Priser og Farver
Arm ringe
Cigarklippere
Ringe, 14-8 Karat
Guld og plet.
Manchetknapper
Daaser, Urkæder
nl. m. flil

Alle sidste Nyheder i

Moderne Toiletgarniture I Bronce, Selv, Gliom
samt fikse Laksæt.

Allinge Ur— og Guldsmedeforretning
CONRAD HANSEN

Nu er det paa høje Tid at købe
disse. I min

Porcelæn. og
Isenkramafdeling
vil De let finde passende Ting til
en nyttig og smuk Julegave,
til Exempel Spisestel, Kaffestel,

skal al Ting være ekstra godt. køb derfor Deres Julevarer hos

Xxel 91Togensen.

Glasservice, Krystal, Skaale, Vaser m.
Bordknive, Ostehøvle, Flødesprojter, Fjerkræsaxe
Brødskære, Husholdningsvægte, Strygejerne, Gasapparater, Gasovne, Kulspande, Ovnforsatse og
mangfoldige andre Ting.

Til Børn , Kælker, Barnesysler, Cycleheste, Dukkevogne m. m.
alt i nye, smukke Varer.

Julekaffen

P. C. HOLM, Allinge.

bliver ekstra drøj til samme Pris,
Stort Udvalg i

nyttige Julevarer!
Huer, Hatte, Slips, Herre-, Dameog Børneundertøj. Sølvtøj, rustfri
Knive, Legetøj m. m.
Et Parti Slips sælges til halv Pris,
J uletræspynt og Juleknas.
Jule-Cigarerne er billige og vellagrede i pæne Gaveæsker.

E

r De i Tvivl om hvor De skal købe

Kolonialvarer?

>>>>>~~...>

Gaa hen i PRiNVIA!

Xxel 5ffogensen,
Samler Deres Veninde paa Sølvtøj?

-«•••

er den bedste Julegave noget i hendes Mønster.
Største Udvalg i alle Slags Skeer @. Gafler
i moderne Mønstre. - Sølv og Plet.

saa

Produkten

Tlf. 140 -- CONRAD HANSEN

Tlf. 140.

j
•‘`

udsælger

Forretningen er ikke aaben Søndagene før ,Jul.

Allinge Ur= og Guldsmedeforretning

å

I

■«••••■■■■•••■1ffiffili
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egaver.

Der er endnu en Masse
Ting tilbage. Glasvarer, Porcelæn og Isenkram til meget
nedsatte Priser.
Kom ind og benyt Lejligheden til at købe billigt mi til

Allinge Boghandel.

Julen.

Mange synes det er svært at finde paa en Julegave.

Vinlageret

skal tømmes.

Vanskeligheden overvindes lettest, hvis De aflægger

Flere Mærker meget nedsat.

Vort righoldige Lager omfalter
De nyeste udkomne Bøger, Julehefter, hvoraf fremh. Jul paa Bornholm, Fikse og mod. Lædervarer
fra Neye. — Ekstra stort Udvalg i
de førende Mærker Fyldepenne :
Parker Duofold, Eversharp, Roover og billigere Mærker fra 5 Kr.
med Guldpen.
Bordlamper med Skærm fra 6,50.
Ha ancismedeleLæselam per fra 6,75
Skærme fra 1,50. — Spillebk , rde,
Spillekort, Jetons. Kunstgenstande
i Bronce og kgl. Porcelæn.
Julekost og Æskepost (sidste Nyh.)
Unde' holdningsspil for oksne og
Børn, Kontorartikler m. [n. ni.

har i Løbet af Efteraaret foretaget en omfattende Forandring
af Lokaler og Varelager.
Alt er nyt i

Alli n ge Bogh.

Det gamle Varelager er fuldstændig fjernet, nyt Inventar er
opstillet [moderne, lyst og venligt], hvor Varerne er let overskuelige. — — Besøg os i

Allinge Boghandel. —

Giv

Dem Tid til at se paa Varerne,
og De vil sikkert finde den
Julegave, der vil glæde,

Allinge Boghandel.
11~1~1111111■

Nu til Jul
I smarte Gaveæsker til mange Priser.
En Gave der vækker Glæde hos Gine og Lasse finder De lettest i

nyttige Ting. — Vi har altid noget nyt og til Priser,
i Olie kun 68 øre.

i Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge.

Ekstrafine Juleris 34 Ø.

'12

af Legetøj til Børnene, d

Mange gode, billige Julegaver til voksne.

Julekort, Julehefter. Almanakeg
Lommebøger,
Forretningen er ikke aaben om Søndagen
•

en gros

47

en detail

til Vinterkyllinger
linfg
re
a r er paa Lager
og

T
imeeix
eci
for3

a n b e fales

hyNoLLE,

Nordlandets Handelshus.

kg

Produkten.
Tejn Brugsforening,
I denne Tid, da Pengene er
knappe paa Grund af Tidens
Ugunst, er det klogt at købe sine
Varer, hvor man køber billigt og
godt. og det gør man i

Tejn Brugsforening.

Gør Deres Juleindkøb
hos os, De kan altid regne med
at blive hurtigt og samvittighedsfuldt betjent.
Foreningen har Næringsbevis.
Som saadan henvender vi os ogsaa til Ikke Medlemmer.
..M=M■•••••••■••«1111..••••■••••

Ogsaa hos

1.■
rm.
Alfred Medier
finder De gode Julegaver

Masser

der passer Dem.

Ferskener, VE Ds. 2,00, I /2 1,08

]F* Pt. I IVX .".

Udstillingen

vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi har af fikse

300 Daaser extraf. Sardiner

sF o
e itvon-d
AlpopsaeTrpaea5stekciri
Stativer,

Fims
Albu ra ,Broncerammer
ii ndrammede Billeder

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2 4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Sparekassevilkaar 3 -- --

Boxer udlejes.

Total-Udsalg
Herreklædninger, Overfrakker, Ulstre,
Regnfrakker m. m. samt Drengehabitter og Klædevarer.
Alt sælges til ekstra nedsatte Priser.
Samtidig anbefales vort righoldige Lager i Manufaktur,
Trikotage og Garner, Arbejdstøj og Fiskerbenklæder.

af færdigsyede

Jens Hansen.

Sig det med Blomster!
Intet

er mere kærkommen end en Blom -

sterhilsen til Jul. Vi sender Deres Blomsterhilsen over hele Verden

„Sig

det med Blomster ", og anbefaler os fremdeles med Juleblomster, Julekranse, Julefrugt i sædv. stort og smukt Udvalg til
rimelige Priser.

Ring Tlf. 41 og Varerne bringes overalt.

Si9 cid „Lej

:Wied

Gartner Jensen
Allinge Frugt- og Blomsterforretning.

Næste Nr. at Nordbornholm udkommer Fredag d. 29. ds. Annoncer maa vare indleveret Tirsdag.

Køb i Aar nyttige og billige

Allin e Messe ved Th. Holm.
ili

II.

c il

Vi tilbyder Lux us-Kvalitet er af
a

• I( llse

men alligevel er vore Priser meget rimelige.

Amager-Hvidkaal og Rodkaal sælges.

Nordlandets Handelshus.

Smukke friske lEhler, *re
og særdeles gode Kvaliteter af alle Slags

Nødder, Chokolader, Konfekt,
og alle Slags TØRREDE FRUGTER.
Vi sælger endnu store spanske ROSINER, Aargang 1932, 30 Ø. pr. r,2 kg.

En velkommen
juk:gave er fdiej
fra

e. Larsen, Z'es(erg.
Allinge.

Til Julen
anbefales:
CIGARER, CIGARETTER
og TOBAKKER i Luksuspakning.

Gør Deres Juleindkøb i

Johan Madsen,
Cigarforretning.

Nordlandets Handelshis .

Eksempler paa nyttige og gode
Julegaver til Damer, Herrer og Bern
Da lre er

Herrer

Børn

Forede Skindhandsker fra 5.50
Moderne Skindhandsker
med stor Krave fra 13.50
Moderne Stofhandsker
med stor kr ave tra 4,00 - 6.00
Svære Dogskindhansker 6,25
Smukke, matte
Silkestrømper 3,00 og 4,85
Underkjole og Benklæder
i Tricotcharnieuse, pr.
6,75
Sæt
Fikse Natkjoler i stribet
og blomstret Flonel med
4,55
lange Ærmet, fra
Do i Limbrick og
Trikoline fra
4,00
Stort Udvalg i kulørte
'2,25
Kaffeduge tra
Hvide Kaffeduge med og
uden Hulsøm fra
2,85
Kulørte uldne Halstørklæder i smukke Farver
mod. skotsktærnede fra 2,85
Uldne Ankels okker fra 1,40
Fikse Silkehalstørklæder
2,75
fra
Lommetørklæder i meget
stort Udvalg:
6 Stk. hvide udv. for 0,80
1,15
6„
„
„
Pyramidtørklæ der i mange
smukke Dess.
Forklæder og Naller til
mange forskellige Priser.
Moderne uldne Jumper fra 5,50
Fikse og moderne uldne
Kjoler er paa Lager i
et smukt Udvalg til
smaa Priser.

Uldne Slipower fra
2,85
Pullower med Rulle- og
Dernsykrave fra
5,75
Pyjamas fra
5.75
Bindeslips i moderne
Dess. fra
1,00
Mægtig Udvalg i Manchetskjorter m. 2 Flipperfra 4,65
Hvide Pikeskjorter fra 7,85
bløde prima do. 7,50
Uldne Gamascher
3,b5
Forede pr. Skindhandsker 6,85
Svære D ogskinds do
6,85
Prima Vaskeskinds do 8,85
Stofhandsker fra
1,15
Undertoj i mange Kvaliteter
Trøjer med laadden
Vrange
1,38
Benklæder
1,75
desuden haves i Maco,
Kamgarn og Macosan
Mønstrede Sportstramper
fra
2,50
Stort Udvalg i sorte og
kulørte Sokker i Uld, Traad
og Silke
Sokke- og Ærmeholder i
Æske tra
1,00
Seler, Sokke- og Ærmeholder
i /E.ke fra
3,25
Lommetørklæder til alle
Priser
6 Stk. hvide udv. stort
godt Tørklæde for
1,90
Gode uldne
Halstørklæder fra 1,85 - 4,50

Flonelspyjamas i alle
Størrelser
Skindfiner prima Kvalitet 3,50
Voksdugshuer
2,50
Moderne Russerbuer i
sorte, graa og brune 2,85
Forede Skindluffer,
alle Størrelser
3,45
Uldne Luffer
0,68
Pullover med Rullekrave
fra
3,40
Fikse Slipower i nye
kulørte tærnede Dess.
Kulørte Kjoler og Kittler
rned Benklæder i Traad
og Silke, til Piger og
Drenge indtil 2 Aar fra 6,15
Kulørte uldne
Bindeslips fra
1,00
fra
0,80
Seler
Kulørte, uldne Pigehuer
fra
1,00
Lommetørklæder t il Drenge
og Piger og Tørklæder
med Billeder fra
0,12
Sportstramper, ensfarvede
og mønstrede i fikse
Dess.
Uldne, stærke Skolestrømper til smaa Priser
Fikse mønstrede Jumper og
Pullower til Piger
Plusfourbenklæder i alle
Størrelser
Sportsskjorter i nye og gode
Dess.
Uldne Babykjoler, Trøjer
og strikkede Støvler

Gavekort-Rejseplaid fra 5,85 - Uldtæpper fra 4,50 - Bløde Bomuldstæpper Størr. 125 Y. 160
pr. Stk. 225.- - Kulørte Silkesengetæpper der rækker over 2 Senge - Duge og Servietter
Bord- og Divantæpper i Gobelin og Plyds - Linoleumtæpper m. m.

Købte Varer lægges i smukke Æsker

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge

Kaniner og Skattegravning.
Baade i England og Frankrig
findes mange vilde Kaniner, der
lever i Huller i Jorden, og det er
adskillige Gange sket, at de, naar
de graver saadanne Huller, har
bragt nedgravede Skatte frem for
Dagens Lys. Dette var saaledes
Tilfældet med en Klosterskat, som
blev fundet tæt ved Leominster
og nu opbevares i et Museum Den
bestod i et prægtigt Sølvbæger fra
det 16 Aarhundrede, og da man
undersøgte Stedet nøjere, fandt
man adskillige andre værdifulde
Sølvgenstande.
I Britisk Museum findes en Sølvmønt fra den romerske Oldtid. En
Farmer i det vestlige England fandt
den i Jorden, som en Kanin havde
kradset op.
I Cornwall blev i et Jordhul, som
en Kanin havde gravet, fundet to
Halsbaand og et Armbaand, alt
af fint Guld, rimeligvis havde det
ligget i en Oltidsgrav.
Det var paa en vis Maade ogsaa
ved vilde Kaniner man gjorde Sølvfund ved Somerset. I ældgamle
Dage faeidtes her Blygruber, der
blev udnyttet af Romerne. Blyet
smeltedes paa Stedet, saa at Slaggerne tilsidst samledes i store Dynger. Det var dog først, efter at en
Kanin havde bragt et Stykke usmeltet Metal for Dagens Lys, man
skænkede disse Slaggebunker Opmærksomhed. - Man fandt nemlig, at Stykket indeholdt 20 pCt.
Sølv, og Sølvindholdet i Slaggervar et lignende. Der dannedes saa
et Selskab til Udnyttelse af de betydelige Værdier.
I 1894 fandt nogle Drenge i Sko•
ven ved Fontainebleu en hel Mængde Guldmønter, der ogsaa var kornmet frem ved Kaniners Gravning.
De undersøgte Stedet nærmere,
fandt flere Mønter foruden flere
Guldsmykker med Ædelstene. Antagelig var Skatten bleven nedgra,
vet under den franske Revolution,
maaske de, der gravede den ned,
faldt som Revolutionens Ofre og
tog deres Hemmelighed med sig
i Graven.

Den store Arv.
En Mand havde en eneste Søn.
Da Faderen laa paa Dødslejet,
kaldte han Sønnen til sig og sagde
til ham:
- Se ind i Sideværelset, min
Søn! Der ser Du alle de Skatte,
som jeg i et langt, arbejdsomt Liv
har erhvervet mig. Hvis Du er
flittig og maadeholden, kan Du
`
lIkke alene selv leve af dem, men
endogsaa efterlade dem til dine
Efterkommere - de vil da stadig
formere sig. Men hvis Du letsindig bortødsler dem, saa at du
kommer i Elendighed, saa har jeg
slaaet et Søm i Væggen derinde,
hæng Dig paa det, hellere end at
du skal gaa om og tigge!

Snart efter døde Faderen.
Sønnen arbejdede ikke, men
brugte rask væk løs paa Pengene
og havde i Løbet af et Par Aar
virkelig faaet ødelagt hele den store Formue.
Da han slet intet ejede, huskede han paa Faderens Ord.
- Ja, Fader havde Ret! sagde
han. Hvis jeg nu, da jeg har prøvet, hvad Pengene er værd, havde
den samme Sum, hvor skulde jeg
saa ikke indrette mig klogt og søge
at formere den i Stedet for at forøde den! Men sket Gerning staar
ikke til af ændre! Har jeg ikke
adlydt min Faders ene Ønske, saa
vil jeg opfylde det andet og hænge mig, der hvor han har anvist
mig det, i Stedet for at gøre ham
den Skam i hans Grav at gaa om
og tigge!
Han tog en Strikke og befæstede den til Sømmet. Men se da gav
Sømmet pludselig pludselig efter;
det faldt ud, der aabnede sig en
Hule i Væggen, og Guld, blinkede
Guld, rullede ham i Møde!
Derinde havde Faderen skjult
Halvdelen af Formuen. Han havde
regnet rigtigt - nu forstod Sønnen at skatte den.

Hvad Storm og Strøm Ninna.
Selv de største Skibe er ikke
meget andet et ubetydeligt Legetøj for Storm og Strøm, naar disse Magter rigtig raser, Alligevel
kan et saadant Skib være Skyld
i umaadelige Tab og Ulykker.
Saaledes hændte det under en
frygtelig Orkan, der rasede over
Nonkong, at et Skib blev løftet af
t n mægtig Bølge og slynget op paa
Taget af et Hus. Naturligvis blev
Taget knust ved den vældige Vægt.
Omtrent samtidig piskede en
Storm et Skib frem med en saadan Fart, at det gennemskar et
af Londons Bolværker. - Noget
lignende hændte ved samme Lejlighed i Dover. Det var en svensk
D.imper „Claus Olson" der ført
af Stormen tørnede mod Bølgebryderen og foraarsagede en Skade paa cirka 1 Mill. Kroner,
En Oktobernat i I84)3 laa en
Bomuldsdamper for Anker i Mississippifloden, et Par Mil ovenfor
New-Orleans. Man havde sat en
Matros som Vagt. Han drak sig
imidlertid fuld og bemærkede saaledes ikke, at Skibet kom i Drift.
Det var Højvande, og Strømmen
var umaadelig stærk. Men stedse
stærkere drev Damperen ned ad
Floden og tørnede til sidst mod
en Dæmning, der skulde beskyt.
te Byen mod Oversvømmelser.
Damperen sprængte Dæmningen,
som havde denne været af Papir,
og Vandet brød ind over Byen og
det omliggende Land. Man har
anslaaet den uhyre Vandmasse til
20 Mill. Kubiktons. Over 1200
Mennesker druknede, og mange
Hundrede Huse styrtede sammen.

Køb Deres Brød i
Th. Andersens Bageri, Sandvig.

