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1101 vidlimejsle Juletræ.
Af FREDERIK FRANK.
Paa Dansk ved FRANK RAVNKILDE.
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Fredag den 21. December

kom allerede den anden Bølge —
altfor hurtigt, altfor høj, altfor vild.
Lægteren kæntrede og blev slynget op paa Stranden. Bandende,
prustende, drivende af Vand steg
Mændene op af de skummende
Bølger. Forsøget paa at betvinge
Brændingen var strandet.
Den næste Dag meddelte Skibskaptajnen ved Flagsignaler, at han
ha Rederiet havde faaet Ordre til
at fortsætte Rejsen, for først at
anløbe de sydlige Have, der frembød bedre Landingsmuligheder.
Skibet skulde altsag sejle videre
og bortføre vort Træ paa uvis Tid
i det uvisse fjerne. Der blev allerede lettet Anker Da kom vi i sidste Minut paa en reddende Tanke.
Vi gav ved Flagsignaler Skibet
Anvisning om i næste Havn at
landsætte vort Træ, hvorfra vi da
vilde afhente det af Landevejen.
Øjeblikkeligt gav en lille Karavane,
bestaaende af nogle Drivere, to
Muldyr og en Dromedar sig paa
Vej. To af os Danskere ledsagede
den. Da vi naaede Nabohavnen,
havde Skibet allerede losset sin
Ladning. 1 et Havneskur, halvt
begravet under Sand, fandt vi endelig vort stakkels mishandlede
Træ. Vore øjne fyldtes med Taarer, da vi saa det saaledes, misrøgtet og ilde medtaget af den
lange Rejses Strabadser.
Men vi bandt det paa Ryggen
af Drommedaren og red tilbage.
Det var et komisk Syn, naar Dromedaren gjorde sin stødvis gyngende Skridt eller Spring og vippede det lange Træ lystigt op og ned.
Men vi var ikke stemt til Latter. Vi maatte skynde os ad daar
lige Veje for at naa rettidigt tilbage.
Gennem frisk grønt Land, gennem Palmeegn og frodige Haver
slæbte vi i rastløst vildt Ridt, Nordens stolte Træ, der nu, berøvet
al sin Værdighed, var ydmyget
g askegraat og taalmodigt nikkede til alle . . . .
Endelig, faa Timer før Juleaften,
stod Træet frelst i den mauriske
Søjlesal i vort Hus. Det frembød
et ynkværdigt Syn. En Smudskage af Skibstjære, Saltvand, Støv
og Slam bedækkede det overalt.
Beslutsomt gød vi utallige Spande Vand over det, og en Times
Tid svajede og sitrede Træet under dette oplivende Styrtebads
Kraftkur. Og se, Smudskagen for.
svandt, og for vore øjne opstod
et smukt Grantræ, mørkegrønt og
friskt — en Hilsen fra Norden,
et Kendetegn paa lnderligheden
hos dem, der gjorde dette Træ til
Julens Træ . . .

Det var endnu før Verdenskrigen. Vi boede i Nordafrika ved
Atlanterhavets Kyst. Sommeren
var glødende tør. I Maaneder faldt
der ikke en Draabe Regn. Først
naar Efteraaret bragte den længselsfuldt ventede Regn, foldede
Naturen sig ud i en frodig Blomstring. Og naar Vinteren kom,
var Træerne fulde af Appelsiner
og Meloner opmaganiserede i deres Safter Solens søde Kraft, Olivenfrugterne modnedes blaaliggrønne, Mimoserne duftede sart..
Julen nærmede sig. Midt i denne afrikanske Pragt blev vi grebet
af en Længsel efter det slanke
Træ, der ved Juletid stod paa Gaderne og Pladserne i de hjemlige
Byer: efter et ægte Juletræ Ogsaa vi i Afrika vilde have et rigtigt Juletræ. Allerede om Efteraaret blev det bestilt. Man skrev
hjem til en Forretningsforbindelse,
der overtog Bestillingen. Og saa
tiltraadte et Grantræ, slankt og
rankt, den lange Rejse til Syden.
Midt i December laa en Dag et
smukt Skib, der havde vort Træ
om Bord, derude paa Reden, der
var berygtet paa Grund af dens
ondartede Brænding. Og nu kom
Faren i Skikkelse af en heftig
Storm, der dagevis rasede ved
Kysten. Vilde Bølger, mægtige
Bjerge af Vand løftede Skibet op
og ned. Hushøje Bølger, kronet
af Skumflager, kom rullende og
blev bragende slynget inod Stranden. Brune Rorkarles lange, sorttjærede Lægtere kunde ikke gaa
ud. Enhver Forbindelse mellem
Land og Skib var umulig.
Der stod vi og skuede længselsfuldt ud over Bølgekammenes
Skum mod Skibet, i hvilket vort
Grantræ, staaende i en Vandtønde, blev gynget frem og tilbage.
Den ene Dag gik efter den anden.
Stormen hørte ikke op. Vi frygtede for vort Træ, vi mistede Taalmodigheden. Sluttelig bønfaldt vi
Havnekaptajnen om at lade en
Baad, en eneste Baad gaa ud for
at hente vort Træ. Vi udsatte høj
Belønning, lovede at vilde erstat.
te enhver Skade, ethvert Tab. Havnekaptajnen viste os skarpt tilbage og kaldte os oven i Købet for
Narre, fordi vi for et dumt Træs
Skybi vilde sætte mange brave
Rarkarles Liv paa Spil.
For bilret greb vi til Selvhjælp.
Vi forhandle-de direkte med Roerne, bød dem en usædvanlig
1 11P
stor Sum. Endebg indvilligede de.
•
)
' "
ti senede Mænd, tog en
Roet
Lægter Kampen op mod Brænding.
Det var en Smugfart, uden Havnemyndighedernes Viden og Tilladelse, et Spil om Liv og Død,
Juleaften. Danske Mænd, Kvinfor at disse mærkelige Mennesker der og Børn i Afrika staar under
kunde faa deres Juletræ. Men der Juletræet. Med festligt Skær i Øj11

i .

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

retning, der handler med den Slags
Ting. Hvis Ekspeditricen havde
været saa snedig at vise mig en
uvilkaarlig Taske og sige: » Der
er ikke noget at betænke sig paa,
giv hende denne!" saa havde Sagen været meget simpel. Men det
dumme ved det var, at hun begyndte at stille følgende Spørgsmaal : „Skal det være en Taske
til Eftermiddags eller Aftenbrug?"
Spørgsmaalet traf mig som et
Lyn fra en klar Himmel. Det hav—0—•
Julen er dejlig, men Gaverne er de jeg ikke tænkt det mindste paa.
„Hm" ! sagde jeg, „det er til,
lidt af et Problem. Saalænge det
drejer sig om Ting, man selv skal strækkeligt, at det er en smuk
have, er det ingen Sag, men naar Taske . . . Det skal være en Gaman skal finde Gaver til andre, ve". „Aah, ikke til hende personsaa begynder Kvalerne. Min Tante lig?"
Og hun lagde et halvt Dusin
paastaar ganske vist, at for os
Tasker
til Eftermiddagsbrug frem.
Mænd er der intet lettere end at
„Hvilken vil De anbefale mig?*
give Damer Gaver. Jeg derimod
er af en hel anden Mening. Nej, spurgte jeg.
Ekspeditricen greb en Taske og
kære Tante, Sagen er tværtimod
alt andet end let. Jeg ved af egen sagde: „Denne her er en meget
Erfaring, at jeg har lidt Helvedes smuk Taske".
Jeg skulde lige til at bestemme
Kvaler, naar jeg skulde finde paa
mig for den, da hun tog en anen Ting til en Dame.
For det første, ved jeg aldrig, den og sagde:
„Men hvis De vil forære hende
hvad jeg skal forære, og saa, naar
jeg endelig har bestemt mig for noget rigtigt smukt, saa skulde
en Gave, træffer jeg aldrig ved- De tage denne".
„Ja, jeg havde tænkt mig at forkommeade Dames Smag. Til daglig, naar jeg ikke har nødig at ære hende noget virkeligt smukt«.
„Ja, men saa vil jeg anbefale
købe Gaver saa har jeg tusind
Ideer. Men saa snart jeg skal kø- Dem at tage denne her", sagde
be Genstanden, bliver min Hjerne Ekspeditricen, idet hun greb en
uhyggelig tom, man kunde slaa tredie Taske.
mig ihjel — jeg ved ikke, hvad
„Naa, men hvad for en er saa
jeg skal hitte paa. Naar jeg saa den smukkeste?
har spekuleret længe frem og til„De er smukke hver for sig."
hage, ender det i Reglen med at
Medens jeg med begge Tasker
jeg bestemmer mig for en Taske. i Haanden overvejede et Øjeblik,
Dametasker — tror jeg — er al- viste hun mig en fjerde og hvistid meget velkomne.
kede: „Men hvis De rigtig vil glæAltsaa vil jeg forære hende en , de hende" — som om jeg havde
Taske til Jul, sagde jeg i Gaar til tænkt at forære hende noget, hun
mig selv, og jeg gik ind i en For- ikke vilde blive glad for — „saa
1
nene og en varm Stemme for
Brystet. Da tager endelig en Mod
til sig og begynder at synge. Glade falder alle ind. Og det vidtbee
rejste Træ kommer efter sin megen Omflakken og sine mange Lidelser dog alligevel til Glans og
Ære . .

filegaveproblemet,

1934

er dette her det allernyeste, som
vi lige har faaet hjem i Dag."
,,Er de andre da umoderne?'
„Nej, men denne her er noget
for sig selv."
Jeg havde næsten bestemt mig
for den sidste Taske, da Ekspeditricen hviskede mig ind i Øret :
„Men, hvis De foretrækker en Taske af Slangeskind, saa se her
„Slangeskind ?" Jeg veg lidt tilbage fra Disken, idet Ekspeditricen holdt en ny Taske frem og
mundede : „Slangeskind er altid
moderne". Jeg kiggede lidt paa
den sidst foreslaaede, men Ekspeditricen blev ved med at lægge
den ene Taske op efter den anden,
idet hun sagde: „Lynlaas, sidste
Parisernyhed, noget helt nyt, noget virkeligt holdbart, eller maaske en rød Taske . . . ? "
Fuldkommen forvirret over alle
disse Tasker, var det mig umuligt
at træffe noget Valg. Sagen begyndte at blive helt videnskabelig,
thi nu gjaldt det om at blive klar
over, ud fra hvilket Synspunkt
jeg skulde vælge. Men Synspunkterne var følgende: Moden, Slangeskind, Finhed, den særegne, Antilope, Farven, Prisen, Lynlaas,
Firben, Krokodille.
Hvis jeg bestemte mig for Moden, kom fire Tasker i Betragt.
ning, men jeg kunde ikke slippe
den Tanke, at jeg saa maatte lade
Slangeskindtasken ligge; Af Slangeskindtasker var der imidlertid
otte at vælge imellem, og selvom
jeg saa valgte den smukkeste af
disse, blev der stadig et Tvivlsspørgsmaal tilbage : „Brød hun
sig overhovedet om Slangeskind?
maaske havde hun tværtimod en
Svaghed for Krokodilleskind. Jeg
var fuldlstændig i Vildrede. „Vis
mig en Taske til Aftenbrug," sagde jeg med et mat Smil. Ekspeditricen føjede til Stablen seks syv
Tasker og vendte sig derefter til
de ventende Kunder, der blev mere
og mere utaalmodige.
Overladt til mig selv, midt i
dette Kaos af Tasker, begyndte
jeg paa Lykke og Fromme at tage en tre fire Stykker i Haanden,
greb paany de forkastede, lagde
dem atter til Side, tog dem for
tredie Gang, indtil jeg endelig
valgte een — jeg vilde have skam.
met mig grænseløst ved at forlade Forretningen uden at købe noget, men jeg vidste ikke mere, hvilket af de mange Synspundter, der
havde været bestemmende for Valget, og jeg var inderlig overbevist
om, at den ikke vilde falde i hendes Smag.
Jeg traadte ud af Forretningen
og forsøgte at lade som ingenting,
men det blev længe ved at spøge
i min Hjerne med Slangeskind,
Antilope, Lynlaas, Firben og Krokodilleskind. . . .
Mellem Jul og Nytaar blev Tasken byttet!

Til Frelsens Hærs Venner!
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Luxusspisen i Juletiden er ogsaa
••
•
•
•
• vel at mærke, naar Husmoderen kan faa de rigtige Raavarer
købes i Aar hos
•• at lave af. — Vi sælger disse bedste Kvaliteter, og Priserne
Conrad Hansen •• er endda meget rimelige —.

Nu staar Julen atter for Døren,
kommende betyder Julen: Højtid,
Fest og Glæde, men der er ogsaa
en Del, som ser Julen itnøde med
mørke Tanker, fordi Fattigdom og
Nød hindrer den rette Juleglæde
i at naa til deres lille Hjem. Og
for saadanne Mennesker er det
at Frelsens Hær Aar efter Aar prøver paa at skabe lidt Juleglæde
og Julefryd i Sind og Tanker, ikke
mindst blandt Børnene, da Julen
jo i første Række er Barnets Højtid.
Naar De hos Deres Købmand
eller Bager eller andre Steder ser
Frelsens 1-1...er's julebøsse haaber
jfg, at De ogsaa Aar vil vise Deres Sympati og Velvilje overfor
den Gerning vi udfører, ved at
give Deres Skærv — stor eller
lille — til Støtte for Frelsens Hærs
J ulearrangementer. Paa Forhaand
hjertelig Tak!
Ærbødigst Edv. Carlsen.
Kaptajn.

Spografen.
Søndag Kl. 8.

Spøgelses—Rytteren,
En spændende Fortælling ore en
utoi færdet Cowboy.
Ekstra : Skaf mig en Kæreste.

Xlipfisfi og Sisengred

Julegaven

eg for de fleste Menneskers Ved-

som har de r i g ti g e Ting og •
s

•.

store Udvalg i flotte moderne

Væg- el. Consols- T T
Vække- og Nips-

ure ••

•
i forskel. Træsorter.
•
••••••••
•••••
••••••••
4,•

: Barometre

Eg og Mahogni

• Termometre
▪
•
•

Børnene.

Frelsens Hær.
Offentl. Juletræ LØRDAG d. 29 ds.
Kl. 8 Att.
Entree 35 Øre.
(Kaffe gratis.)

De prøvet Rubows Honningbrod?

Naa ikke! Saa skulde De prøve at kigge paa det i Produkter].
'Den første Sending blev udsolgt paa 2 Dage. Nu er Lageret
i Orden igen. Det er rigtig noget som hører til i Julen.

alm. og Min. og Maksimum

•r Dame- og Herre-

•• Arrnbaandsure
• i Guld, Selv og Chrom
••••••••••••••••••••,„

■■•

e
Cigarkasser, Cigaretrør
e
Cigaretetuier i Sølv og Chrom •
•
do.
farvede
•
Cigaretæsker
•
Armbaand, Fingerbøl
•
•
Sølvhalskæder
•
•
Julestager, Lysestager
•
Bogmærker, Frakkeskjolde
•
•
Pudderdaaser, Sølv og farvede •
Juleklokker
••
•
a • Se • øøøøø • • • • • • • • • • •

E. M. Bech.

Køb Deres Brød i
Th. Andersens Bageri, Sandvig,

STAMMERSHALDE
er aabent hele Aaret .84
Billiard til fri Afbenyttelse

julen

• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • ,,

Naalc i Guld, Sølv og Chrom •
Smykkeskrin, Krystalkæder,
alle Priser og Farver
Cigarklippere, Armringe
Ringe, 14-18 Karat
Guld- og plet. Manchetknapper
Daaser, Urkæder m. m. m.
Alle sidste Nyheder i

ø

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•

moderne Toiletgarniture
i Sølv og Chrom samt

smukke ebillige juleblomster.
Stort Udual i Blomsterkurue

og .Sammenplantninger.
Vange smukke julekranse.

Gran i Bdt. til )irkeaarden.
Billige Yad- (32 S piseæbler.
Fr4kurue, Vindruer, Dadler.
a ppelsiner i flere Sten.

kan faa let Plads fra 15 Januar
paa Lærkesvang, Olsker.
A. Nielsen.

Olsker.
Resterende Stataskat fra 1934— 35
bedes indbetalt inden Nytaar.

sælges med Firma fra kun 8 Kr
pr. Mille.

Allinge Bogtryhleri.
Køb

Juleskoen

i Sko centralen
Hvad skal Frokostbord
krydres med til Jul?
en ekstrafin Rollmops
et Styk røget Hellefisk.
Prøv endvidere min fine
Kryddersild fra Gudhjem.

Jul. Hansens Enke

fikse Laksæt
Nyheder i Bronce og Alabast.

Brodr, Andersens Handelsgartneri

.
øø

Ielefon )JO.

•• Samler Deres Veninde
•••

paa Sølvtøj?

Køb

•• saa er den bedste Julegave
▪ noget i hendes Mønster.
•
•• Største Udvalg i alle Slags

Julegaven
i PRIMA!

•• Skeer og Gafler
• i Sølv og Plet.
•
• Moderne Mønstre.
••
19 6 • • •••••

Mange fikse og nyttige
Gaver til billige Priser.
Prøv vor ekstrafine Julekaffe.

•111, •••■ • •••

Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning,
•

Conrad Hansen.

•

•

Tlf. 140.
*
Ø

•

•
•

edb • • • • le
• • • • • • • • • • • • ••

: Forretningen er ikke aaben
11. Søndagen før Jul.

•
•••• øøøøøø ••••••••••••••
10•11■••••■••
■ffl■-•1■70.1,

Udsalg
f haandvævede Pudestoffer, færdige Puder, mindre Tæpper ne
Lat
i(is
s fr a d. 14.-24. ds. Kl.

1-5 Elbil

Sophie Gronbech, Sandvig.

ogsaa hos

Ilred Illeller

Tlf. 10 — Sandvig. finder De gode Julegaver.
Prøv min fine, anbefalede Sylte,
Medisterpølse, Lungepølse,
Rullepølse og Sildesalat.

Lad Juiewen
blive et Par Sko fra

C. barsens Skotejsiorr.
VESTERGADE, ALLINGE.
Et Parti frasorteret

Damefodtøj
udsælges til betydelig nedsat Pris.

C. Larsens Skotøjsforr
VESTERGADE, ALLINGE.
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Se Udstillingen : SØnda.

Sogneraadet.

Forretningskonuolulter
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tlusbestyrinde

ogsaa i Juledagene

anbefales

•"•. Julegaver
••

for udvist Delta gelse ved vor kære
Moders, Bengta Landergrens Sygdom, Død og Begravelse.

Har

Briller, Læseglas
•
•• Brilleetuier

Betty bliver spaaet.

grjertelig :Tak

zinelish !is

N4

•
•

Foto-Apparater
Films, Tasker
Amatoralhum, sidste
Keramik
Nyheder
Broncerammer
indrammede Billeder

Allinge Teglværk
anbefaler

Mursten, Tagsten, Drænrør,
Alt udført al bornh. Arbejdere.
Telefon 127.

Sønnens Stemme.
—o—
En kedsommelig, g raa Søndag
Eftermiddag.
Gamle Justitsraad Holm sad i
Lænestolen ved Vinduet og saa
Regie sile ned ad sprukne, g raa
Husfacader. Hvor dog Ensomheden trykkede ham. Væk var de,
alle de andre, tur længst gaaet
igennem Dødens dunkle Porte. Og
Georg, hans eneste Søn, havde
opgivet sin faste Stilling i Kommunens Tjeneste for at blive Kunstner — den Nar. En haard Latter
sprængte de sammenpressede Læ=
ber fra hinanden. Gaaet til Grunde var han naturligvis, dan dumme Fantast.
Pludselig gik hans Tanker i en
anden Retning. Han rejste sig nied
en Behændig hed, som man ikke
skulde have tiltænkt en halvfjerdsaarig, og g ik hen til det lille Bord
i Krogen. Han klemte Telefonen
ned over de g raa Hem- og stillede ind paa en tilfældig Station.
Han hørte til de Mennesker, dogerne lader sig lede af Tilfældet,
fordi det ofte bringer dem rent
utrolige Overraskelser. Saa indtog
han igen sin Plads i Lænestolen.
Netop paa saadanne graa Dage
holdt han af at sidde her og lade
sig underholde eller belære af sit
Radioapparat. Lampernes ma giske,
gule Lys forhøjede kun Tusmørkets hemmelighedsfulde Stemning.

Det var en Forfatteroplæsning.
Han yndede ganske vist ikke dis,
se moderne Aandsprodukter, men
alligevel — naar blot han blev befriet for de Tanker, der trykkede
og na gede hans Sjæl.
Ved de første Ord, der lød
hans Øre, blev han g rebet af en
indre Uro. Var det ikke — ? —
Nej, det var jo helt umuligt. Og
dog, den Stemme trængte sig saa
dybt i den gamles Bevidsthed, at
han til sidst med fuld Sikkerhed
turde hviske:
— Det er jo min Søns Stemme !
Hvad Forfatteren her læste, var
gennemglødet af en dyb Længsel
etter igen at kunne leve Barndommen om, Digte over Minder om
et lykkeligt Hjem. Ordene lød saa
bævende ømme. Den gamle følte
...,■1~-1
■•••••

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

Tlf. 29.

Geert Hansen.

Olsker
Husmands KreaturforsikringsSelskabet modta ger Policer og
Kontin gent hos Oluf Christiansen
den. 28. ng paa Dalegaard d. 29.
fra Kl. 1.30 til 4.
Chr. Jensen, Sogneformand.

en voldsom Hjertebanken og paa

samme

Tid en stille Lyksalighed
ved Tanken om, at hans Søn, hans
Georg, var blevet en rigti g — en
stor Digter.
For længst va r Oplæsningen
forbi, men endnu sad den gamle
Mand hensunken i sin rige Stemnin g. Radinorkestrets mederne
Dansemusik gled upaaagtet forbi
luns Øre. 1 hans Lidre lød stadi g
kun Sønnens Stemme.
Pludseli g blev Værelset oplyst.
Det var Husholdersken, der kom
for at byde ham ind ti! Aftens.,
maden. Kun tøvende og vrangvilli g la gde han Telefonen fra sig.
— Var det interessant? spurgte
hun.
Den gamle svarede ikke straks.
Saa kom det, idet et mildt Smil
bredte sig over de furede Træk:
— Det var meget smukt.
Med rystende Haand noterede
han den Sendestation, han havde
hort. Saa gik han ind til Aftensmaaltidet. Men i Aften var der ikke
noget at stille op med den gamle
Herre. Paa Husholderskens Spørgsmaal svarede han enten slet ikke
eller kun halvt.
Førend sædvanlig var han færdig og gik ind i Dagli gstuen. Glemte
han mon helt sin gamle Vane?
Han plejede dog de andre Aftener
at sidde og sludre med hende.
— Den dumme Radio, brummede hun, da hun rejste si g og
gik ud i Køkkenet.
Med febera gti g Iver bladede
.Justitsranden i sit Radioblad. „Georg Berg læser egne Digte", stod
der i Programmet. Kolde og stive
stirrede de sorte Bogstaver paa
ham, og han faldt atter tilbage i
sine Grublerier. Denne Georg Berg
kunde ikke være nogen anden end
hans Søn. Kunde han regne ham
det til Last, at han havde paataget si g et andet Navn, efter at
han selv, hans Fader havde erklæret, at han ikke længere vilde regne ham for sin Søn.
Som i Drømme aabnede han den
gamle, fornernmeMahognisekretær
Pennen sitrede i hans Hænder,
mens han skrev og bad Radiostationen overbrin ge vedla gte Brev i
Hr. Bergs Hænder.
Trods Regnen og den sene Aftentime lod han sig ikke overtale
til at lade en anden brin ge Brevet
i Postkassen. Husholdersken rystede paa Hovedet ; der var noget,
der ikke skulde være. Hun nnaatte vist passe lidt bedre paa sin
Herre! Alt sammen blot paa Grund
af den dumme Radio.
Fra den Aften var Holm næsten
ikke til at faa bort fra Radioapparatet. Elan forsømte sine da gli ge Spadsereture. Naar Postbudet ringede styrtede han ham i
Møde, endnu før Husholdersken
var kommet ud fra Køkkenet Men
stadig var det ham kun en Skuffelse!
En Da g ringede Dørklokken
paa en ganske usædvanlig Tid.
Holar løb igennem Entreen. Med
rystende Haand drejede han Nøglen om og aabnede Døren.
— Far!
— Georg — min Søn!—
Husholdersken stod i Køkkendøren med aaben Mund. Hun rystede misbilligende paa Hovedet
og følte sig slet ikke godt tilpas.
Men den gamle Herre vidste
fra nu af, at nu skulde hans sidste Leveda ge ikke glide bort i
trøstesløs Ensomhed. Og naar de
to, Fader og Søn, i de stille Af,
tentimer sad sammen ned Radio
apparatet for at lytte til Æterbølgernes Klan g. saa strøg den gamle med sin rynkede Haand saa
ømt og taknemmeligt over den
mærkeli ge brune Kasse, der havde bragt ham hans Søns Stemme.

Køb i Air nyttige og billige

i Allinge Messe ved Th. Holm.
Er De klædt til at møde
den kommende Vinter?

Bestillinger paa

kke el. hæk le?
JULEØL I åkal Se dri
.Brug dansRe 2lldgarner!

Øltræer og 5 L. Flasker

Fikse, nye, tærnede Stoffer til Børnekjoler.
Bluser og Kjoler fra 0,85, 1,15, 1,40, 1,85.
Moderne mønstervævede Stoffer, elegante Kvaliteter i alle Sæsonens Modefarver
fra 2,75 pr. ni.
Morgenkjolestoffer, ekstra gode Kvaliteter
i mange Dessins.
Kom ind og se, hvad vi kan tilbyde Dem,

modtages af Allinge Bryggeri.
Tomme øltræer bedes returneret.

4,̀Xordlandets ,andeishus.

Henning Jørgensen,

JULE6x9N 1.934
Juleknas

sn it gode
Normalbrød, Rugbrød, Sigtebrød,
Franskbrød, og alle Slags Kager.
Stegning og Bagning udføres.
Den bedste Julekage faas hos
Telf. Allinge 73.

Hotel Sandvig
er aa b en t og anbefales
til Møder og Fester.

Nordl andets handelshus.

overage,
.vindeplads
aet dufter ?feldisse
!Ri vi tiar
Standet gulekaffen paa en speciel 217aade,
og den er tilsat rigeligt af gammel brun Java. — At købe
brændt Javakaffe er en Tillidssag, og fler eller færre Rabatmærker bør ikke være afgørende for, hvor Indkøbet rettelig
bør gøres.

,ordlandet Xandelshud.

Ærbødigst

Hos os faar De den rigtige

Axel Mogensen Manchetskjorte

Jeg har stort Lager
af allerfineste vellag-`
rede og tørre
i den bedste Pasform, en god
TEJN
CIGARER
Julegave til Herrer, og hvis
Baade Cigarer, Ciga- anbefaler alt til Julebagningen De ønsker det, lægger vi den
Klipfisk og Risengryn
retter og Tobakker
KAFFE — k/4 kg 90 og 117 Øre. i pæne Juleæsker uden Prisfaas i flotte
forhøjelse.
Julepakninger
Mekanisk Legetøj.
Pæne Ting i Julegaver.

11=1111110111~1

Jule-Cigarer, tørre, vellagrede,
i pæne Gaveæsker.
Julekort fra 1 Øre pr. Stk.

Alle Kolonialvarer
betaler det sig at købe i PRODUKTEN

Alt til Julebagning
Fineste Mel, Rosiner,
Krydderier, Sucade
Sirup ni. m.

Hermed anbefaler jeg

Georg Jørgensen.

Julecigarer

Nlarzipanfigurer
Chokoladefigurer
Konfekt
Bolscher
Nødder
Appelsiner
Figen
Æbler
Dadler

Fineste fine Klipfisk
og Risengryn

Brygger Salmon.

Stort Udvalg og smukke Farver.
Dejlige Kvaliteter - Billige Priser.

I

Mangler De Appetit?

Nyttige Julegaver
i Glas. Porcelæn og
Køkkenudstyr.
...ø..#1'..4.4.4,fflJtJli
Alt i Isenkram.
Rigtige Varer !
Rigtige Priser !

Bager HALD har tiet Brød, som
smager Dem ! det indeholder den
rette St2rdejg, som betinger den
rigti e Fordøjelse — og skal De
hd‘.: 5,:lskab, eller foler De Trang
til noget særlig delkat, saa finder
De et righoldigt Udvalg i Wienerbrød, Kringler, Kranse og Kager,
Julekager, Fødselsdagskringler og
Srnaakager, som er noget af det
lækreste, der kan opdrives.
De gaar aldrig foigæves til

Kig indenfor i Produkter!
der finder De de Rigtige Ju l e -Varer til de Rigtige Priser!

P. Holms Bageri
ved E. HALD.

E,

BEC}{

•

Vi sælger fuldmodne store og
søde Appelsiner, friske Æbler,
store Mølleskov-Æbler a 30 Ø.

Husk min bekendte

Pudsepomade!
M. C. Funeh.

Det største Udvalg i

SLIPS
i alle Prislag.

11=111~1~111

Nordlandets Handelshus.
(9G(9(91919W9993,9GGCX9GG@GCX9(9(9

Sen allerbedste ,ulegave,
som hele Familien vil have Fornøjelelse af, er et af mim
bekendte Radioapparater, alle kendte Mærker.
Gode Betalingsvitkaar.
KOM, SE og HØR!
Radiotekniker VILLIAM LIND, Allinge.

(91:99:91:9(9(99:91(99(949(919®(999129Q9GGGQ9
Der kan virkelig gøres

Juleindkøb -- uden Penge,
thi vi tager alle Slags sunde Sædvarer som Betaling
og efter høj Vurdering —.

Slagtede Gæs, - Ænder, - Vildt
prima Kvalitet, modtages den 18.-19.-20. ds., større Partier
bedes anmeldt forud. —

ordiandets Handelshus.

ved 5 Pd. a 25 øre.
Kun store, aflange Hassel-

nødder, alle med Kærner; samt
store Paranødder og Valnødder
Ekstra Kvaliteter af alle Slags
Konfekt og Juleknas.

Nordlandets
Handelshus.

Det fine islaud. Lammekød
var igen udsolgt, men atter i Dag har jeg faaet
en Tønde af dette fine Kød hjem.
Prisen er uforandret billig.
Rigtige Varer
E. M. BEC
Rigtige Priser •

4ti&P.6?

1/
NORD

har et stort og smukt Udvalg i

nyttige og gode Julegaver
til Damer, Herrer, Børn og til Hjemmet.
Gaverne lægges i smukke Æsker.
Leverandør til Vare - og Landbrugslotteriet.

VICTOR PLANCK
ALLIN GE

Net er fOrdeidilii0i at gøre sit Juleindkøb i P11001111TEN

GED@G>GES9EX9CGC06)96X9G3GWISX96X9EX9EDGeGeGeG6)®6X96)GeDGEDGeGEDG.6)96X96)®6X96~~
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••
Julegæsten.
•
••
•
Gør Deres Juleindkøb
• • • • • • • • • • .•

Juleudstillingen er færdig!
Mange gode julegaver til Børn
og voksne.
Køb Legetøj, hvor der er størst
Udvalg; det vil De finde hos os
Billedbøger, Malebøger og Masser
af Spil.

Sort Udvalg i Lædervarer, Billeder og Rammer.
Juletræspynt, Julehefter, Julebøger, Almanaker, Æskepost.
Største Udvalg i Julekort. —

Papirhandelen
Forretningen er

ikke

Kirkepladsen, Allinge
aaben om Søndagen.

Til Julebagningen anbefales
Gasovne i forskellige Størrelser, b,:dste Fabrikat. Bageovne til at opvarme med Primus erstatter en Gasovn, hvor der ikke forefindes Gas.
Alluminiurns Bageforme til Primu, og Gas. Kageforme i mange forskellige Størrelser. Kage- og Flodesprojter, Klejnespore, Udstikkere,
Husholdningsvægte med fin Inddel rig, Mandelmøller, Emaillerede Stegepander til Gasovne og Komfurer i mange Størrelser.
Alle Krydderier og Essentser, Mandler, søde og bitre. Nøddekærner,
Com, Sucat, Pommerantskal, Potaske, Hjortetaksalt, Rosenvand, Korender, Rosiner, tørrede Frugter ar ny Høst, Flormel, Kriimmel, Vanille, fineste Mærker Flormel m. al. Alt sælges til billigst mulige Priser.

9. V. Xcluz,
Vil »e være sig/ler paa
en god Julesteg

19 • • • IP øøøøø • • • • • • • .• • øøøøø
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Naar Lysene straaler fra Træet,
og Salmerne vugger i Rummet,
naar Gaver gør Hjerterne glade,
og Hverdagens Kiv er forstummet,
naar Frænde med Frænde er samlet
med Venskab i Hjerte og Tanker,
da kommer i Kvælden en Fremmed
stilfærdigt til Døren og banker.

w. Rømers Slagterforretning<>>
•
•
• Vi har prima Kalve- og Kviekød, Flæsk, Ænder og Gæs.
•
•
Bestillinger modtager Tlf. Nr. 118 og 136.
•
•
•
Husk vort hjemmelavede Paalæg.
•
•
•

En Fremmed i Kvæld som hin Aften,
da Englene sang under Himlen,
en Vandrer i Dag som de Dage,
man saa ham i Menneskestimlen
med Kærligheds Budskab paa Læben
og inderlig Medynk i Sindet,
en Frelser, som dengang han bad for
Alverden, saa arm og forblindet.
Han kommer i Kvælden og vandrer
sin trælsomme Gang mellem Hjerter,
der fyldtes i Livet med Haarhed
og Ondskab og tusinde Smerter.
Han drages fra Lysenes Rige
til Vandring blandt sukkende Slægter,
blandt Brødre og Søstre, som lider
og ilde i Mørket vansmægter.
Taalmodig og stille han vandrer
og banker paa Menneskers Døre
— og græder, naar blinde og arme,
de ikke hans Budskab vil høre.
, . Men smiler, hvor Hjerterne aabnes,
og kommer med Fred og Glæde.
Det lyser og tindrer i Stuen,
hvor Højtidens Drot er til Stede.
Og spørger dit Hjerte: hvad vil han?
— da lyder sagtmodigt hans Stemme:
Kun bringe dig Bud fra din Fader,
at aldrig sit Barn han vil glemme
kun bringe i Aftenens Stilhed
en Hilsen fra Paradishaven ;
kun se dig og styrke dit Hjerte
til Sejr over Synden og Graven . . .

Karl Lindqvist.

•

s
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Sig det med Blomster!
sender Deres Julehilsen hvor som helst
som helst, og anbefaler os fremdeles med
smukt Udvalg i Blomster, Frugt og Julekranse. - Juletræer og Gran til Kirkegaarden.
Varerne sendes og bringes overalt. Tlf. 41.
Vi
og naar
stort og

Gartner Jensen.

Sii del med :Bicnnsted
Allinge Frugt- og Blomsterforretning.

Skal De i Selskab?
paa Havearbejde? — ud at spadsere?
til enhver Lejlighed finder De STRØMPER, der passer
baade med Hensyn til Pris, Farve og Kvalitet i

Nordlandets lian deishus.

åtagterieb Udsalg ,1.deplads
,
anbefaler sig med Okse- og Kalvekød fra Slagteriet
samt alle andre Slagterivarer. —
:
Priserne
riserne nedsat.

oftanneYf
ansen.

i FLÆSK, KALVE- og OKSEKØD,
køber De den og alt i hjemmelavet Paalæg bedst i

Mange synes, det er svært at

K. Jensens Slagterforretning

finde paa en

Fører kun lste Klasses Varer. - Tlf. 66.
NB. Varerne bringes overalt.

~~11110~011.1.11111011111

fille Nerrer 6or vide
at en Dames højeste Ønske er en virkelig fin Parfume

411e »amer Ger vide

Vanskeligheden bliver let overvundet, naar De aflægger vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi
har af fikse og nyttige Ting.
Vi har altid noget nyt noget for sig selv.

— Jeg har tænkt mig at kalde
.mit Billede »Opvækkelsen«!
Suald Ja, jeg tænker nu stærkt
paa at kalde det »Gruopvi.ekkelsen«!

Moder: — Den Kniv ser ikke

al en Herre altid ønsker sig en god Barbersprit, Sæbe ren ud Grethe, Vær sød at hente
eller Talcum. — Masser af smukke Gaveæsker, baade mig en anden.
til Herrer og Damer, tinder De i
Jamen Mor, den
Grethe :

Yrima.

Køb

Julegaven
Allinge
Boghandel
ved Havnen
Tlf. 56.

maa være ren, for jeg har lige
skaaret et Stykke Sæbe med den.

Største Udvalg i
Skønliteratur, Borne- og Billedbøger.
Alle Nyheder i Julelekture, Kort,
Æskepost, Noder og
Underholdningsspil.
Galanteri. Spilleborde og Kort.
Bord- og Læselamper
Stentøj og Fotoartikler
Absolut største Udvalg i Lædervarer
Fyldepenne og Pensils.

Køb Deres Julegaver hos de Handlende, som averterer her i Bladet.

Nordlandets Handelshus.
-- Vær glad,

hold Fest, --

Køb danske Frugtvine
Det er forbausende, som denne danske Produktion e/ forbedret i de sidste Aar,
og hvorfor kan ikke ogsaa de gode
danske Frugter være Grundstoffet, som franske og spanske
Druer. — Prøv for Exempel — vi foreslaar: Kloster Tonic,
Kijafa Kirsebærvin eller Tokayer, og De vil sikkert blive
overrasket og glad. — Stort Lager af Vine fra C. K. Mønster
& Søn, København.
-- Deres Søn skal altsa.a vært,
Musiker? Hvilket Instrument ska
han spille?
— Det har vi ikke bestemt endnu, foreløbig lader vi bare Haarel
voaassI

Nordlandets Handelshus.
Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet.

tik

En god Jul og et godt Nytaar 1935 1
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