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\\fiårtiig at Livet

D

ET var i det første, fyrige
Fremstød af den arktiske
Sommer.

Gennembævet af Varmen fra den
skyløse Sol i de lange, lange Dage
fik det tynde Jordlag, der beklædte
den evige Is under Glaciervæggene,
Liv, i Grønt og Blomster. I de solbeskinnede Dale vaagnede Bækkene
med en pludselig Hinde af Græs
langs Bredderne og med en pludselig lidenskabelig Udfoldelse af
hvide, blaa og gule Stjerneblomster.
Som vækket af Søvnen af de viltre
Blomster, der var ivrige efter at
befrugtes, kom der Sværme af de
smaa, arktiske Sommerfugle, hvepselignende Fluer og utallige Biller.
Langs de utilgængelige Klippeafsatser samlede Alker og Maager sig i
Rækker, skrigende og skændene over
deres uordentlige Reder. Luften var
fyldt med Vinger, naar de i Flokke
strøg ud over det rolige, graagrønne Hav. Den nordlige Verden forsøgte for en Stund at glemme Vinterkvalernes uforsonlige Vildhed og
Dødens Kulde og Mørke.
Ogsaa de store, tunge, gryntende
Hvalrosser følte det og nød Varmen
i det arktiske Foraar, der havde
forvildet sig i Ørkenen. Paa Afsatserne af en lille Klippe, lige ud
for Kysten, lag en lille Hjord og
solede sig. Der var to gamle Tyre
og fire Køer med deres kluntede,
sprællende Kalve. De kom godt ud
af det med hinanden og lag med
Hoveder og Forluffer kærligt kastede hen over hinandens groteske
Kroppe, gryntende, stønnende og
brummende i forskellige Tonarter
af Tilfredshed, mens den overdaadige Sol kildrede deres grove Hud.
De saa ud til allesammen at være
ubekymrede undtagen en af de gamle Tyre. Han holdt Vagt og løftede
sit store, skæggede Hoved med Stødtænderne op over sine baskende
Kammerater. øjne, Øren og Næse
var paa Vagt om nogen Fare skulde vise sig.
En af de uformelige Kalve, der
saa' saa hjælpeløse ud, lag med sin
Moder i en Hulhed af Klippen nogle faa Meter fra Vandkanten. Det
var et lunt Sted, i Læ for alle
nordlige og østlige Vinde. Resten
af Hjorden laa i Grupper saa tæt
nede ved Vandet, at de dovne, blygraa Bølger af og til slikkede op
og sprøjtede paa dem. Ungerne var
tilbøjelige til at vælte sig bort fra
Rækkevidden af den kolde Douche,
men Mødrene holdt dem standhaftigt i Nærheden af Vandet.
Kort efter blev Gruppen forøget
med et nyt Medlem. Hovedet af en
anden gammel Tyr med et vildt
Udseende skød pludselig op over
Overfladen. Den havde holdt Maaltid paa Havbunden, hvor den oprodede Muslinger, Søstjerner og
Østers med Stødtænderne og knuste dem i Kindtændernes massive
Mølle. Tiltrods for sin vældige
Masse bevægede den sig i Vandet
med næsten samme Hurtighed og
Ynde som en Sæl. I et Sekund havde den naaet Klippekanten. Den
hagede sine store Stødtænder fast
i Klippen, og ved Hjælp af de kraftige Nakkemuskler halede den sig
op, kastede en bred Luffe frem og
.trak sig ud af Vandet. Med et eksplosivt Grynt af Tilfredshed lod den

de arktiske Egne, om Dyrenes Kamp for Føden

sig dumpe ned mellem Kammeraterne.
Det maa tilstaas, at det plumpe
Søkvæg ikke var noget videre tiltrækkende Selskab. De voksne var
henved tre Meter i Længden, runde og opsvulmede som Tønder, de
manglede fuldstændig Haleprydelse
og Farven var smudsig gulbrun.
Det tynde, stive Haarlag, der var
spredt over Huden i rustrøde Pletter, gav dem et usoigneret, møltgdt
Udseende. Deres korte, men kraftige Luffer var vredne rundt paa
en grinagtig Maade. Den øverste
Halvdel af Hovedet var lille, fladtrykt og uden øren, men den nederste Halvdel eller Mulen var udviklet til en enorm Størrelse for at
bære de massive nedadvendte Stødtænder, som var over tredive Centimeter lange. Den latterlige Forstørrelse af Overlæben var yderligere fremhævet af det lange, stive
børstede Skæg, som gav Bæreren
et bistert og skvadronerende Udseende. Ungerne var ikke meget ulig
Forældrene, dog var deres rene
unge Hud ikke saa rynket og heller ikke saa skrremmet af Buler og
Ar. De havde naturligvis ingen
Stødtænder, men den mægtige Udvikling af Snuden, hvorfra de skulde bryde frem, gav dem en Mine
af Grumhed, der pas en komisk
Maade fornægtedes af de milde Barneøjne. Mødrene iagttog dem med
aarvaagen Hengivenhed, mens de
kælende rullede sig ind mod deres
vældige Flanker. Den Kalv, som
Isa længst oppe paa Land adskildt
fra de andre, havde en eller anden
Smerte og lag og klynkede. Om
Morgenen havde den faaet et grimt
Stød i Skulderen af en forbipasserende Narhvals Tand, og den ængstelige Moder prøvede paa at trøste den ved paa sin klodsede, men
ømme Maade, at trykke den ind til
sig og lokke den til at die. Resten
af Hjorden var for øjeblikket fuldstændig tilfreds med Tilværelsen.
Men den urolige Moder var alt for
optaget af sin lille Unges Klagen
til at lægge Mærke til Foraarssolens Kærtegn.
Imidlertid var der ikke langt borte en anden Moder, som tiltrods for
Foraaret var lige saa utilfreds. Paa
Fastlandet bag Øen kom en mager
Isbjørnhun med sin Unge tæt i Hælene paa Strejftog ned til Kysten.
Det snevre Farvand mellem Øen
og Kysten var fuld af store Isflager, som Tidevandets Strømhvirvler
havde slynget derind. Mange af de
forslaaede og mudrede Flager var
hobede op paa Kysten langs Flodmærket, og naar deres forslidte
Kanter tøede under Solen, brød de
sammen og faldt ned med smaa
glasklingrende Brag. Imellem dem
listede den brave Moder frem og
tilbage i Haab om at finde nogle
døde Fisk eller noget andet spiseligt, som maatte være drevet iland.
I den senere Tid havde hun haft
daarlig Jagt. Paa en uforklarlig
Maade havde Sælflokkene endnu
ikke vist sig i Farvandene, og hun
begyndte at føle Sultens Smerter.
Ganske vist fik hun paa en Maade
Maven fyldt med unge Skud af Siv
og andet Grønt, men det var ikke
en Kost, hun af Naturen var indrettet paa. Og under Manglen paa
ordentlig Næring var Livet ved at

blive slidt hende ud af Brystet for
at Ungen kunde fas Die. Ogsaa
Ungen led paa Grund af Moderens
sparsomme Mælk. Selv nu da den
store Bjørn standsede for at snuse
til en Bunke Tang, krøb Ungen ind
under Bugen paa hende og begynd.
te at patte, klynkende af Skuffelse
over den tynde Strøm, den fik. Det
flimrede for hendes vilde Øjne, og
hun drejede Hovedet helt rundt og
slikkede ømt sin Unge.
Der var intet skjult i de strandede Isflager som en Bjørn kunde
æde. Men da hun trøstesløs drev
ned langs Kysten, kom der paa en
Gang et Pust af Luft ind fra Søen.
Det kom lige fra Øen og medbragte Lugten af Hvalros. Hun løftede
sin lange, sortspidsede Snude og
snuste indtrængende, stod lige saa
ubevægelig som en af Isflagerne og
stirrede granskende over mod Øen.
Hvad enten nu Ungen efterlignede
Moderen eller den adlød et eller
andet Signal, stod ogsaa den ubevægelig. En af de første Lærdomme, som Naturens Ungdom maa
lære, et at forholde sig rolig. Der
var ikke en Hvalros at se, men
hendes Næse bedrog hende ikke.
Hun vidste, at de store Sødyr var
paa den anden Side af øen, og hun
vidste, at de paa en Dag som denne, vilde tage det i Ro og Mag,
dasende i Solen. Hvalrosser var ikke
det Bytte, hun ellers vilde have
valgt. De store Tyre var modige og
hidsige og de kraftige Køer lige
saa uforfærdede som hun selv, naar
de forsvarede deres Unger. Hun
kendte dem som Modstandere, man
helst undgik naar det var muligt.
Men nu havde hun intet Valg. Hendes Unge fik ikke Føde nok, og for
hende var der intet i Verden saa
vigtigt som den lille brydsomme
Unge med de pudsige Øjne. I Ly
bag Isflagerne stjal hun sig ned til
Kanten af det faldende Flodvande
Ungen tæt i Hælene. Bugten var
altfor opfyldt af Isflager i langsom Bevægelse, til at være saa sikker for Ungen, som hun kunde
ønske, men hun kunde ikke lade
den alene tilbage. Og mens hun
svømmede ud, holdt hun den tæt
ved Siden af sig. Den svømmede
godt, dykkede frygtløs, naar hun
dykkede, og dens lille sorte Snude
kløvede tappert og hurtigt det graagrønne Vand. Den efterlignede i et
og alt hendes Snigen, Hurtighed og
Vagtsomhed. Den forstod, at nu var
det Jagt paa Storvildt.
Øen var en temmelig høj, langstrakt Fjeldryg med Afsatser ned
til Havet. Isbjørnen var klog nok
til ikke at klatre op over Højden
og snige sig ned paa Hvalrosserne.
Hun vidste særdeles vel, at de vilde holde skarpt Udkig med Landside. Fra den Retning kom alt det,
de frygtede. Da hun naaede Øen,
svømmede hun langs med den tæt
i Ly af Kysten til hun naaede den
ene Ende. I Ly af en strandet Isflage trak hun sig saa ud af Vandet og trykkede sig fladt mod Klippen, indtil hun næsten syntes at
være en Del af den. Ungen kopierede ufortrødent enhver af hendes
Bevægelser. Men da hun rejste sig
paa Bagbenene og lagde sit smalle
Hol:ede i en Kløft af Isflagen for
at spejde over den, holdt den sig
i Baggrunden og iagttog hende

Et lille Stykke Grønland — paa Bornholm!

Fotograferet i Nærheden af Allinge i Isvinteren 1922-23
af Fotograf Alfred Kjøller, Allinge

spændt med Hovedet paa Siden.
Hvalrosserne var fuldt i Sigte,
næppe halvthundrede Meter borte.
Trods al sin glubende Hunger rørte Moderen ikke en Muskel, men
iagttog dem i flere Minutter og undersøgte Adgangen, mens Lugten
af dem, baaret paa den lette Brise,
naaede hendes Næse. Hun saa, at
selve Hjorden, der lag vel bevogtet tæt ved Vandet, var utilgængelig. Dersom hun prøvede paa at
styrte sig over dem, vilde de undslippe ved den første Støj, og dersom det lykkedes hende at fange
en af Ungerne i Vandet, vilde hun
blive overvældet i samme Øjeblik
— fanget af de mægtige Stødtænder, trukket tilbunds, druknet og
sønderrevet til en uformelig Masse.
Men hendes øjne skinnede, da hun
lagde Mærke til Koen og Kalven,
som lag længere oppe paa Skraaningen. Her var hendes Chance,
den var farlig nok, men dog en
Chance. Omsider lod hun sig falde
ned paa alle fire, trykkede sig atter fladt mod Jorden og begyndte
at lirke sig opad mellem Klipperne,
mens hun benyttede det mindste
Fremspring og den mindste Forhøjning til Skjul. Ungen fulgte hende
stadig.
Det var vidunderligt, hvor lille
det store Dyr kunde gøre sig, mens
hun langsomt krøb frem mod sit
Bytte. Hendes Bevægelser var lydløse som en Kats. Og sandelig var
de nødt til at være det, thi Hvalrosserne har en skarp Hørelse. Der
var ikke en Lyd at høre undtagen
Hjordens Grynten og tunge Aendedræt, og af og til en svag Klingren
og Bragen af den smuldrende Is.
I omtrent tyve Skrits Afstand fra
Byttet standsede den gamle Bjørn
og sendte et hurtigt Blik bagud mod
Ungen. øjeblikkelig standsede ogsaa
den og krøb sammen bag et Klippestykke. Saa krøb Moeeren videre
alene. Hun vidste, at hun var mere

end hurtig nok til at undgaa en
hvilkensomhelst Hvalros' væltende
Fremstød, men sammen med den
vilde hun ikke løbe nogen Risiko.
Pludselig løftede Hvalrossen Hovedet og stirrede ængstelig omkring
sig, som om et eller andet Varsel
om Fare var slaget ned i den. Der
var ingen Fare i Sigte, men den
var bleven urolig. Saa lagde den Hovedet ned mod Kalvens trinde Flanke og begyndte at puffe den ned ad
Skrænten mod Resten af Hjorden.
Som ved Trolddom rejste en vældig Skikkelse sig hvid og frygtelig
fra det bare Fjeld næppe fire Meter borte. Der kom en advarende
Gøen fra den aarvaagne Tyr nede
paa Stranden, Men i samme Øjeblik faldt den hvide Masse over
den skrækslagne Kalv og knuste
Nakken paa den.
Med et Brøl snurrede Hvalrossen
rundt og kastede sin vældige Krop
lige mod Fjenden. Den var forfærdende hurtig i Angrebet, men Isbjørnen var hurtigere. I samme Øjeblik hun gav det dræbende Slag,
havde hun med utrolig Kraft og
Behændighed skubbet sit Bytte af
Vejen et godt Stykke op ad Skraaningen, og idet hun krummede Ryggen som en Bue, lykkedes det hende delvis at undslippe Moderens
Modangreb, der ellers vilde have
slaaet hende ned og knust hende.
Men de huggende Stødtænder, der
faldt med vældig Kraft, strejfede
dog hendes ene Baglab og efterlod
et langt, blodrødt Mærke paa hendes hvide Pels. I næste øjeblik
havde hun trukket sit Bytte uden
for Rækkevidden af den af Raseri
afsindige Moders næste springende
Angreb.
Klippeskraaningen var nu i vildt
Oprør. De andre Køer havde øjeblikkelig rullet deres forfærdede Unger i Havet og tumlede selv efter
dem med voldsomme Plask. De tre

store Tyre kom med rasende Grynt
væltende i store Kast op ad Skraaningen, ivrige efter at komme i
Slagsmaal. Den bestjaalne Hvalroshun gispede og stønnede under de
uhyre Anstrengelser, mens den med
vældige sprællende Udfald kastede
sig efter Morderen. Saa hurtig var
den, at Bjørnen havde nok at gøre
med at holde sig udenfor Rækkevidde, medens hun halvt bar, halvt
trak Byttet op ad Skraaningen.
Til sidst blev den døde Kalv stikkende fast i en Kløft, og Bjørnen
maatte standse for at vride den løs.
Det var kun et Øjeblik, men det
Øjeblik kunde nær være blevet
hendes sidste. Hun mere følte end
saa Koens vældige Krop, idet den
kastede sig ind over hende. Som
en Fjeder, der slipper løs, sprang
hun til Side, og de to Stødtænder
ramte lige, hvor hun havde staaet,
med en Kraft af en Ton Ben og
Muskler bag sig.
Som et Lyn vendte den rasende
Ko sig paany for at benytte sig af
sin Fordel. Men denne Gang ramte Uheldet den. Dens langt intelligentere Modstander var smuttet bagom, og idet den drejede omkring,
blev den ramt af et forfærdeligt
Slag paa den ene Side af Nakken.
Koen tabte Balancen, snurrede helt
rundt og rullede ned ad Skraaningen, før den kunde faa Fodfæste.
Og de tre Tyre standsede et Øjeblik deres tumlende Fart op ad
Bakken for at se, hvordan det gik
~10111~1~111~~11111•1
Nr. 7. Følg med:

„Theen der trækker" er
den rette Vare at byde
Kunde og Gæst — kom
LOTUS The i Thepotten
Import: M. V. Salomonsen

Køb Deres Julegaver i Allinge Messe
Halstørklæder i mange Mønstre, Strømper, Handsker,
moderne Undertøj i Charmeuse, Kitler og Forklæder.

Baby-Udstyr, Strømper, Luffer i Skind og Uld, Huer,
Slipowers, Pullowers. Alt leveres i fikse Gaveæsker.

Manchetskjorter, Handsker, Seler. Slips i flotte Farver.

Allinge Messe

Se Vinduerne
den. I det Øjeblik lykkedes det
Bjørnen at trække sit Bytte op ad
en Stejlhed, hvor Hvalrosserne ikke
kunde gøre sig Haab om at følge
hende. Endnu et lille Stykke, en
halv Snes Meter over de rasende
Hvalrosser. Et Par Sekunder efter
kom Ungen pas hendes Kalden hen
til hende, forsigtigt kravlende over
Klippen i sikker Afstand fra Fjenden.
Da de tre Tyre n u forstod, at
Røveren nu var undsluppen deres
Hævn, væltede de sig omsider snøftende tilbage til Havet. Men Moderen vedblev i sin utrøstelige Raseri og Sorg at kaste sig mod Klippevæggen. Forgæves skrabede den
med sine store Luffer og slog saa
haardt i Stenene med Stødtænderne, at det var mærkeligt, de ikke
gik i Stykker.
Atter og atter faldt den tilbage
for at forny sine forgæves og sørgelige Anstrengelser, hver Gang
den kom til Aande. Og mens den
gamle Bjørn lod sin Unge patte,
kastede hun af og til et Blik ned
paa den med mild Ligegyldighed.
Omsider kom den ulykkelige Ko
til en Smule Fornuft. Den vendte
om og kravlede tungt med langsomme, slængende Bevægelser ned
ad Skraaningen. Langsomt og med
et mægtigt Plask kastede den sig
i Havet og svømmede bort for at
forene sig med Hjorden et Par Kilometer ude fra Kysten.

Stort Udvalg til Damer, Herrer, Børn
fffi. 5folm
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JULESTEGEN JULEGAVER...

og Julepaalregef flos mig! Xliid 1. gri. Varer
W.Rømers Slagterforretning,Allinge

•
•

Gør Deres juleinkøb hos

Axel Mogensen, Tejn
•

Moderne Armbaandsure i Guld, rustfrit Staal og Chrom.

Vækkeure og Nipsure - mange Mo*i deller i Træ og Chrom.

Briller og Brille-Etuier i sidste nye
Modeller.

• Barometre med og uden Termometre,
Udhængstermometre (Min. og Maks.)

Smykker: Naale, Ringe og Halskæder
i Selv og Guld.

• I Toiletgarniturer i Bronce, Selv og
Nikkel.

Stager og Fade i moderne blank og
og mat Sølv.

Broncefade og Stager i stort Udvalg,
mange fikse Nyheder.

Nyttige Julegaver for Damer, Herrer og Børn
I smuk Alabast har vi: Cigar- og Cigaretbægere, Cigar- og Cerutkasser, Skrivetøjer m. m.

Isenkram, Knive, Gafler, Sølvtøj, elektriske Artikler.
Masser af nyt Legetøj til Børnene.
Chokolade, Appelsiner, Nødder.
Cigarer og Cerutter i anerkendte Mærker.

CONRAD HANSEN

Alt i fine Jule-Gaveæsker.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning, Havnegade — Telefon 140

Alt til Julebagningen i de gode Kvaliteter
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET

Og til smaa Priser. Julekaffen bliver deri

Gør Deres Indkøb

sædvanlige ekstrafine Kvalitet. Æg modtages.

af Brød og Kager hos os.

.Nq.,2, Daxske.
■■■•11111101•

4 1864
meddeler herved, at
Agenturet for Allinge
er overdraget til Bogtrykker Axel Gornitzka
STOREGADE TLF ALLINGE 74

Størrelser, smaa græske Rosiner Nr. 5 uden Sten, og
disse erstatter paa god Maade.
Bedste Kvaliteter til Slagtning og Bagning sælges til
smaa Priser.

_Nordialtdots liandelshits.

naar De henvender
Dem til mig ang.

glæde nogen med en lille
Opmærksomhed, saa kig
ind i Gornitzkas Bogtrykkeri! Vi har lige faaet en
Sending fint Æskepost i
hvidt og kulørt Papir. Leveres m. paatrykt Navn
i forsk. Farve fra Kr. 4,75.
Servietter med paatrykt
Monogram (Guld, Sølv ell.
Farve) i mange forskellige
Mønstre lev. fra Kr. 4.75
pr. 500 Stk.

Gornitzka's Bogtrykkeri
-det er Telj. Antage 74

Pladsen som Pedel
ved Allinge Gymnastikhus er ledig
fra 1. Januar 1937.
Ansøgning indgives til Skoleudvalgets Formand Bygm. Mortensen
inden den 15. December.

)-(jerteli hak
til alle, som har glædet mig paa
min 80-aarige Fødselsdag.
C. Larsen.

til noget særlig delikat, saa
finder De et righoldigt Ud,
valg i Wienerbrød, Kringler,
Kranse og Kager, Julekager
Fødselsdagskringler og Smaa.
kager, som er noget af det
lækreste, der kan opdrives.
De gaar aldrig forgæves til

!Bager Ifald

- Apparater og Dele
Akk.- Ladestation.

RADIO .

Batterimodtagere og Lysnetmodtagere — Alle Modeller I — Alle Priser I

En spændende og fængslende HiInstallatør Regne, rsen,
Tif.128
storie med Ca ry Co per og lille
••• IN* ••••••••••■
91.0 •-•11111.••••00■11
Shirley Temple.
•
Forbudt for Børn.
Søger De noget rigtig leehliert til Julen?

Vil »e-

Varer.

De store Muskatelrosiner er nu solgt, Bager Andersen, Sandv,
og nye kommer ikke til Julesalget; derimod har vi stort Lager af store, gode Californiske Blommer i 3
fioler »e Yrang-

De gaar aldrig forkert

Solskinsbarnet.

1. Kl.

Bringes overalt.

Biografen
Fredag og Søndag Kl. 20

Altid

Telefon Allinge 78
Brødet bringes overalt.

joloslegell

Grethe Lundgreen's Viktualieforr,

111 købes naturligvis hos

HAR DET !
Største Udvalg i alle Slags Paalæg, Hjemmelavede Salater,
Flæskesteg, lækker Svinekam, Ribbensteg, Ænder og Gæs.
Varerne bringes
•••••

Telefon

45

P. C. HOLM

1

....... 11.••••••••••••••••• IN* No

Altid stort Udvalg i

købes bedst og
billigst i

Gasovne — Bageforme — Bordknive — Fjerkræsakse

= KAJ JENSENS

Tæppefejemaskiner — Nilfisk Støvsuger

-7, Slagterforretning =

Julegaver
og
Julehager

Særligt fremhæves vort
store og smukke Udvalg i
Dametasker, Lynlaastasker, Skoletasker, Dokumentmapper, Attachetasker, Rejsekufferter. Seddelbøger,
Portemonæer, Spillekort, Spilleborde, Læselamper.
Samtlige Julehefter, Lommebøger,
Almanakker haves paa Lager. Børnebøger, Billedbøger, Gavebøger.
Stort Udv. i Horne- og Selskabsspil
Fyldepen m. Guldpen fr. 3,75. Julekort

Varerne bringes overalt

Glas og Porcelæn

tille

i stort Udvalg af de mest moderne Ting til alle Priser.

Nye friske Citroner

Til Børnene

12, 15, 18, 20 Øre.

Fine Spiseæbler, gode Madæbler

talel

NordlandetsHandelshus

BILER

KÆLKER

CYKLER m. m .

er velforsynet med bedste Varer til billigst mulige Priser.

Vine og Spirituosa

:111,

ORIGINALE VINE fra J. C. Teilmann er de bedste til Prisen

eeli

Bryllupssange

opl

og Festsange

r.-us

Allinge Bogtrykkeri

DUKKEVOGNE

Kolonialafdelingen

Vi har faa Kasser tilbage,
hvorfor vi tilraader at købe
snarest.

hurtigt og billigt

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

og ievrigt alt i ISENKRAM til Husholdningsbrug.

Tiiimunimmeininumminumumunimimimennoi

fra ALLINGE BOGHANDEL

Averter i NORDBURNHOLM

.91141

FRUGTVINE fra bedste danske Fabriker kan godt erstatte
de indførte, og er langt billigere.
LIKØRER og SPIRITUOSA af alle Slags.

rid

P. C. HOLM — ALLINGE
.......
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Rosiner, Blommer, ilbrilioser, Ananas og Fersken,

NB6

del i PRODUKTEN
011111~11011111~
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Bekendtgørelse
OM

Kornfondens Fordeling.
Til Brug for Fordelingen pr. 1. Februar 1937. jfr. § 4 i Lov Nr. 87 af
7. April 1936. vil Skemaerne paa sædvanlig Maade af Kommunalbestyrelserne være fremlagt til Eftersyn i Tir

Vi har faaet en større Sending hjem af Cox Orange,
rød Pigeon, Mølleskov, Beaute of Kent og tilraader Kunderne at forsyne sig heraf.
Ved Salg af hele Kasser giver vi ekstra Rabat.

Gode Citroner sælges a 15 Øre.

den fra 9. til 11. Decbr. 1936

paa vedkommende Kommunekontor
eller derfra anvist Sted. Kun landbrugsmæssigt drevne Ejendomme af
Areal o.5 ha og derover og Grundværdi 500-10,000 Kr. Incl. kan
faa Andel.
Anmodning om Optagelse i Skesenerne eller om Ændringer idet
paa Skemaerne anførte skal skriftligt
fremsættes overfor vedkommende Kommunalbestyrelse senest d. 14. Deck.
1936. — Senere indgivne Klager kan
ikke tages til Følge.
Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri, den 5. Decbr. 1936.

P. M. V.
Holsted.

bedste Sortering.

Fine Spiseæbler

V. Brorson.

Nordlandets Handelsbus

Byernes bedste og fineste Sul
Køber De altid billigst til Jul

Julegaver

Nordlandets Kødforsyning
Varerne bringes overalt

til store og smaa finder

De hos os i stort Udvalg.

JULEGAVEN

Sandvig

- Telefon 19

• • • •
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Manufaktur og Trieotage

for enhver Smag til hele Familien.
Aflæg Forretningen et Besøg og De vil finde hvad De
søger, da Udvalget i Aar er særlig stort.

De nye ALL ADIN LYS føres nu i et meget stort Udvalg.
Juletræspynten, Julegodterne og Julekaffen, prima Kvaliteter

alt kan »e faa Ros mig !

Sandvig
Boghandel

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Arbejdstøj og Metervarer, Gardiner og
Garn. — Altid bedst og billigst hos

Jens Hansen - Manufaktur & Trikotagehandel

HUSMODERBØRSEN, Allinge
Til Julen a nbefales

Fm.

Nye fikse Sko
Hjemmesko
Galocher

Bornholms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge
•
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Gør Deres Indkøb til Jul
Julestege - Svinekam - Hamborgryg
Mørbrad - 1. Kl. Paalæg og Salater.

Træskom. Larsen, Allinge

Dina Sørensens Viktualieforretning, All.

Varm Blodpølse

CIDOLICICIDODOODOCIDOCIDODOODDØDDIXMCIDDCIDOC/CIDOCIOCICIDCICIOCIO

faas i Dag, FREDAG.

Grethe Lundgren,
Lindeplads.

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Carl Larsen, Vesterg.

Varm Blodpølse
hver Fredag Middag.

• Stort Udvalg i varme Hjemmesko!

Dina Sørensen, Nørregade

Olsker Kontrolforening
afholder ord. Generalforsamling
FREDAG den 8. ds. Kl. 7.

Bestyrelsen.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Juletræer
er til Salg paa

Vestre Rosendalegaard,
Tlf. Ruts. 28 x

Velvoksen ung Pige
med gode Skolekundskaber, der har Lyst
og Interesse for Manufakturbranchen, kan
faa Plads til 1. Januar.
Ansøgning med Fotografi bedes indsendt under Billet mrk.
„Manufaktur" til Bladets Kont.

Basle Kalkværk

10.11114% Brændt Kalk

Læsket Kalk
1111111
1 Cementsten
1.141
Tlf. Hasle 27

Julecigaren
Julevinen og Snapsen
Lysene til Bordet
Juleknasen
Julepynten
Julekortene
Julebøgerne
Køb Julegaverne i KIOSKEN

Arbejdsbenklæder Kr. 4 85-5.50-8.00

baade til

Holmensbenklæder Kr. 9 :0
Uldne Benklæder fra Kr. 13.50

Herrer og

Olsker.

KIOSKEN har det!

Vi har Benklæder i Vinduet!

Statsskatten for 1936 —37
modtages i Olsker af Pedersen,
Bakkemøllen og i Tein af Kommunekasser Chr. Bendtsen, og bedes indbetalt inden den 15. Decbr.

Plus-four til Herrer Kr. 11.50 —13.50
•
Uldne Drengebenklæder Kr. 3.50

til Drenge

Plus-four til Drenge Kr. 4.25
•
Stærke Overalls Kr. 4.85
Extra svære Kr. 550

Sogneraadet.

Skjorter ...

Gode Spisekartofler

Stort Udvalg — Alle Priser — Og
nye moderne Mønstre og Farver.

købes og sælges.
Mindre Lastkørsel udføres.

Th. Westh
Tlf. 156, Allinge

Ægte Amager Avl!

i

Arbejdsskjorter fra Kr. 1.95

Gør Deres Indkøb i

Nordlandets Handelshus!

Hvidkaal, Rødkaal, store Løg.
Gode Spise-Kartofler — King
Edvard og Up-to-date — og
vi har særlig fine Kogeærter,
i Blandingen, naar den skal være kraftig og smage festligt. store og smaa til billigt Køb.
ger `:leres 3uleindfio6 af disse
Det lykkedes at faa nogle Sække af disse ekstra Sorter, saa
Kunderne atter kan faa denne Rarietet, som dufter over Linirrtikler Ros os. iste JCi. »arer !
depladsen i disse Dage.
Pris 130 Øre pr. Kvartkilo.
Der skal absolut gammel

-Gbakker
Cigarer - Ci,garetter 1

inzor ,civa og 21okka

Nordlandets Bandeishus.

Komfurer, Kakkelovne,
Nordlandets Handelshus. saa
gode som nye.

Dell helt

Perman
ae.
a.pkmuerst
uxusasine
ent u d reL
vin
m og dog kun

med
d den nye
tileregtet
ne
'filod erne

Kart

Cigarhandler Johan Madsen, Allinge
BEMÆRK, ALLE VORE CIGARER OPBEVARES I ,,HYDROVEX" TØRRESKAB

sælges til smaa Priser.

Th. Westh
Tlf. 156, Allinre

otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Til. Allinge 53

Vine

RADIO

er den helt rigtige Julegave til hele
Familien. — Lad mig demonstrere et

Avertk, i NORDBORNHOLM

moderne Apparat for Dem uden Købetvang. — Rimelige Betalingsvilkaar.

En fiks
Julegave
vil De altid finde 1
PRIMA. Vi har en
Masse nye og smukke
Oaveæsker. Foretrækker De nyttige Ting,
har vi ogsaa et stort
Udvalg i Køkkentøj,
Poreelain u. s. v.

- og husk:saa:Kaffen fra „Prima"

.5111e Xiismodre

EN LÆSELAMPE
eller en af de mange andre smukke

ønsker godt Bagværk til Julen, og vi sælger de Grundstoffer,
som er nødvendige hertil.
Bageri-Flormel i 4 forskellige Blandinger.
Ekstrafine Rosiner, ægte Sueat, ægte Mandler og alle de
øvrige Ting, som anføres i Opskrifterne.
Priserne er meget fordelagtige i

Nordlandets Handelshus.
Haver og Gravsteder anlægges og vedligeholdes.
hu

en kærkommen Julegave, og vi har
rigeligt Udvalg — ogsaa i Skærme!

ALLINGE
RADIOFORRETNING
Lindeplads
Se vor
Udstilling

William Lind

Ved

Julestegen - Julegæssene og Juleænderne

er Tiden inde til Beskæring af Vindruer

Udføres godt og billigt.

Bordlamper eller Lampetter er altid

køber man naturligvis bedst og billigst hos

(12 Aar ved Faget).

Chr. Jørgensen - Allinge

Anlægsgartner Gunnar Petersen, Solbakken, All.

Telefon 144

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••

TOER vellogrodo Cigarer, CiOdreller og Tobakker er P

Zepa
akgneirnig:ne

kel del 'Produktet'

Julegaver og Julevarer
Den rigtige Julegave
skaber Glæde...
garz,S c

~IX du. RoAd.
Handsker
Kimonoer
Pyjamas

Vi har Gaver

Babysæt
Halstørklæder

fil alle

Luffer
Selegarniture
Strømper

Familiens

Sokker
Silkeundertrøjer

Medlemmer!

Jumperveste
Herreuldveste
Pullower
Slipower
Manchetskjorter
Silkeskjorter
Forklæder
Kitler
Kaffeduge
Divantæpper
Gulvtæpper

Købte Varer lægges i smukke Gaveæsker. Gavechecks
og Handskekort udstedes. Leverandør til begge Lotterier.

Victor Planck, Allinge

PRODUKTEN

- kø6 Aeti

Nordbornholms Kryds og Tværs

hiSiTaT JULESALG

Vind Ugens 5 Krone - en Hjælp til Julegaven!
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LODRET: 1. Batte. 2. Rummeligt. 3.
Moses Broder. 4. Skjul. 6. Lokkemad. 7.
Pleje. 8. Spille. 9. Svirede. 12. Sigtelse.
13. 1 Hjul. 14. Halvædelsten. 15. Berømte.
17. Beholder. 19. Pigenavn. 21. Affarvede.
22. Bare. 23. Forsageren. 26. øvelsesstykke. 27. Senere end. 33. Mængde. 35.
Hænde. 37. Blomstre. 39. Bibelsk Navn.
41. Ledorm. u2. Ramte. 44. Drik. 46. Antal. 48. Græsgang. 50. Stamfædre. 51. Beholder. 53. Ens Konsonanter. 54. Træne.

iill44

42 UU

R

56

55

/
-fi
if

ill
26

32 UR

50

52

19

30

35

R

,\.\ II/
s.,'
-"

RUU

VANDRET: 1. Modløs. 5. Eden. 10.
Tal. 11. Fugl. 12. Kastevaabnet. 16. Jydsk
By. 18. Garn. 20. Ladning. 21 Forøve.
24. Forman. 2,5. Fartøj. 26. Karpefisk. 28.
Retning. 29. Ytre. 30. Forenings- Initialer,
31. Tidsrum. 32. Sagtens. 34. Udaandede.
36. Symbol. 38. Kammerat. 40. Forordninger. 43. Lastand. 45. Blad. 47. Dyr. 48.
Pakhus. 49. Pigenavn. 51. Insekter. 52.
Realiserede. 55. Langsom. 56. Udsigt. 57.
Nutidig. 58. Jorde.
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Løs den, klip den ud og send den ind
til Redaktionen mrk. „Kryds og Tværs".
Er Løsningen os i Hænde inden førstkomne Torsdag Formiddag, er De Deltager i den ugentlige Konkurrenae. Der vil
blandt de rigtige Løsninger blive udtrukket een, og den heldige faar et Gavekort
paa 5 Kroner med Posten. Dette kan bruges som Betaling i de Forretninger, der
annoncerer her i Bladet. Kun Abonnenter kan deltage. Løsning: Se næste Nr.

Papirhandelen
Kirkepladsen, Allinge
har det store Udvalg i

Nordlandets Handelshu

Legetøj, Julekort, Julehefter, Juletræspynt - køb det hos a
217ange Nylieder i Lædervarer
Forretningen e r ikke aaben Søndag.

