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497u skrider Sruleaften... 

Nu skrider Juleaften ... 
med Klokkeklang, 
med Kært eskin 

bag hver en dugget Rude. 
Nu duges Bord i Slot og Vraa, 

og for de Fuglegæster smaa 

er Neget rejst derude. 

Nu skrider Juleaften ind 
ad Kirkedør 
med Stjerneskin 

og Sus af Englesange. 

og Englebudet bæres frem 
om Barnet — født i Betlehem - 
som før paa Hyrdevange, 

Nu skrider Juleaften ind 
i hvert et 

• opladt Barnesind, 
hvor Tvivlen ude stænges 
med Midnatsstund saa klar som Dag 
af Stjernesol: Guds Velbehag, 
med Fred for dem, der længes. 

Ingeborg M. 

Plaskende skyllede Søerne ind 

over det vældige, sortblanke Dyre-
legeme og sendte en Regn af Skum 

mod det isskrabede Skibsskrog. En 

tyk, sort Røg fra Skorstenen slog 

ned over det skummende Hav. 
Den russiske Hvalfangerdamper 

„Dvina" var som alle den Slags 
Skibe lille og hurtigsejlende; men 

for Øjeblikket slæbte den en stor, 

harpuneret Finhval med sig, fast-

gjort med Jernkæder til dens ene 

Side, og det sinkede dens Fart. 
Kaptajnen, en svær, rødnæset 

Russer med et Skæg til midt paa 

Brystet, stirrede ud over Søen. 

Der havde nemlig været flere Hva-
ler i Følge, og saa snart man fik 

en af dem i Sigte igen, vilde Kap-

tajnen sætte hele Skibets Hurtighed 

ind paa at gøre flere af disse Hav-

uhyrer til sit Bytte og lade den 

dræbte drive i Søen imens. 

Knud, der var lille og spinkel, 
_ saa han næsten blev borte i .alt 

Olietøjet, var for øjeblikket oppe 

i Mastekurven, hvor han var paa 

Udkig efter Hvalerne. 

Han var i Reykjaviks Havn 

rømt fra sin Fader og hans Jagt 

„Haabet," som Knud havde været 

Skibsdreng paa. 
Siden den Dag havde han sejlet 

med et Par Skibe, hvor han havde 
døjet meget ondt om Bord uden 

at ville indrømme for sig selv, at 

han havde handlet baade dumt og 
slet, da han rømte fra sin Fader. 

Men nu var Prøvelsernes _Mast 
næsten fuldt, for nu var der kom-

met en Omstændighed til, som le-
dede hans Tanker hen paa hans 

lykkeligere Tid om Bord i „Haa-

bet" og øgede den Hjemve, der 

mere og mere fik Magt over ham. 

Da han for lidt siden havde 

været nede i Kaptajnens Kahyt i 

et Ærinde for Andenstyrmand, hav-

de han set Førstestyrmand gøre 

Bestik, og deraf vidste han, at 

Damperen for øjeblikket sejlede 

mellem Island og Fæøerne paa 

omtrent 62 n. B. og 10 v. L., 

Dvina var med andre Ord lige ved 
at krydse „Haabet"s Rute. 

Hans Faders gamle Jagt sejlede 

nemlig den største Del af Aaret 

mellem Reykjavik og Nyhavn. Det 

havde den i alt Fald gjort i de 

Aar, da Knud for med den, og 

paa denne Tid havde den oven i 

Købet plejet at være paa Vej til 

København med Klipfisk. 
Tanken herom fik ham til at 

glemme Hvalerne og i Stedet spej-

de efter et lille, lappet Sejl, han 

kendte saa uendelig godt, indtil 

Haanden kom til at ryste, saa 

Kikkerten dansede, og Glasset dug-
gedes af hans fugtige øjne. 

Men om nu „Haabet" sejlede 

paa andre Have? 

Det kunde jo være, at hans Fa-

der vilde undgaa Minderne fra den 

Tid, de for sammen, og nu gjorde 

alt muligt for at glemme den Søn, 
der var rømt fra ham som fra en 

fremmed Skipper og aldrig siden  

havde givet Livstegn fra sig, ikke 

saa meget som skrevet en Linie til 

sin gamle Fader! - 

Knud maatte tage Kikkerten fra 

Øjet og tørre Glasset. — Ja, han 

havde været en utaknemlig Rad! --- 

Aa, hvor han vilde blive lykkelig, 

om alt blev godt igen mellem ham 

og hans Fader! 
Saa tog han atter fat paa at 

spejde, og da Jagten, som rime-

ligt kunde være, ikke viste sig i 

samme Time, han ønskede det, føl-

te Knud, at han maatte stramme 

sig op for ikke at gas under i For-

tvivlelse, og saa gik han straks til 

den modsatte Yderlighed og udma-

lede sig i de stærkeste Farver al 

den Uret, han indbildte sig, at hans 

Fader havde øvet imod ham. 

Som nu det, at „den gamle" 
havde villet hjælpe sin Svigersøn, 

der var Kommis, til at fag egen 
Forretning! Og saa var Svigersøn-

nen gaaet fallit! Og alle de Penge, 

hans Fader havde sparet sammen 
ved at sejle med sin gamle Jagt, 

og som skulde have været benyt-

tet til at købe en Skonnert for, 

som Knud kunde blive Skipper 

paa engang, — var gaaet tabt! — 

Aa, det var jo til at blive gal over! 

Og nu maatte han finde sig i 

at slide hele sit Liv igennem som 

Matros — naar det kom højt — 

pas „Haabet", og det for en ussel 

Hyre, som han oven i Købet al-

drig havde maattet nytte, som han 

vilde ! - 
- Nej, Fader, der gjorde du 

fejl Bestik ! — Kan være, at Svo-
ger nu i Amerika tjener gode Pen-

ge; men at han skulde give os 

vor tabte Kapital tilbage! — Ja, 

det vil jeg se, før jeg tror det! 

mumlede Knud. Saa fik han atter 
Kikkerten til øjet og spejdede ud 

over det graagrønne, hvidtoppede 

Hav. — Der viste sig ligesom en 

Taage forude! - 

I det samme blev der raabt og 

larmet under ham, og han tog at-
ter Kikkerten fra Øjet, drejede 

Hovedet og saa sig tilbage. 
Faa Favne Fra ham vældede Rø-

gen tung og sort op af Skorstenen, 

der stønnede stærkere end før, og 

nu huskede han med eet, at han 
for lidt siden havde hørt Klokken 

ringe nede i Maskinrummet. 

Hvad mon der var paa Færde? 
Mandskabet løb frem og tilbage 

paa Dækket, medens Kaptajnen 
stod stiv som en Støtte og lod til 

at udersøge et bestemt Maal ude 

i Synsranden. 

Men nu kom en Mand entrende 

op til Mastekurven. Han tog hur-

tigt og kraftigt fat, saa det rykke-

de og knagede i Rigningen, og 

Knud blev lidt ilde til Mode, for 

han ventede sig altid nogen Over-

last, naar han var paa Tomands-

haand med en af Russerne. Men 

denne Gang slap han med nogle 

Skældsord, som han ikke fattede 

Meningen af, og et ivrigt Puf, der 

skulde sige: du skal løses af, din 

Dumrian! -- Taagen ude i Syns-

randen var Dampen fra de prusten-

de Hvaler, og „Dvina" havde æn-

dret Kurs og stod nu ned imod dem. 
Men næppe havde Knud sat Fo-

den paa Dækket, før Kaptajnen for 

løs paa ham med Tampen. Knud 

fattede, hvad der var Grunden. Han 
havde ikke set Hvalerne, skønt 

han havde været paa Udkig efter 

dem, og nu var man med eet kom-
met uforberedt ind paa Livet af de 

kostbare Dyr. - 
- Se, se! skreg Kaptajnen og 

lod Tampen suse ned over Knuds 
Ryg, idet han med den fri Haand 

samtidig pegede paa en vældig 

Hval, der skød op af Havet lige 

foran Skibet. 
Men Knud havde facet Fortviv-

lelsens Mod. Fangstkanonen var 
ladt, det havde han set; men Fan-

geren, der skulde skyde med den, 

havde ikke anet, at der saa snart 
skulde blive Brug for ham, og var 

derfor ikke ved Kanonen. Men nu 

var Knud med et Spring henne 

ved den, sigtede og skød. Og Har-
pungranaten ramte Hvalen, saa 

Blodstraalen stod ud af Saaret. 
Hvalen dukkede, og Kaptajnen 

stod vaklende paa Dækket med 
Tampen i Haanden og stirrede ef-

ter den. Saa lød der et dumpt 

Knald dybt nede i Søen af Har-
pungranaten, der dræber Hvalen 

og fylder den med Gas, som faer 
den til at flyde i Havoverfladen, 

og lidt efter dæmrede den døde 

Hval op som en hel lille Ø omgi-

vet af Blod. 
„Dvina" havde imidlertid stand-

set sin Fart. Nu lag den stille og 

havde gjort et pænt Bytte. 

Den ny Hval maalte næsten 20 

Meter. Men Kaptajnen saa ud til 

nærmest at misunde Knud Heldet. 

Jernkæderne raslede og buldrede 

hen over Dækket. Den sidst dræb-

te Hval skulde lænkes til den, der 

var fanget ved en tidligere Lejlig-

hed, og som Damperen allerede 
havde paa Slæb, saa skulde begge 

de dræbte Dyr efterlades for en 

Tid, drivende paa Havet med en 
Mand i Baad til Vagt, medens „Dvi-

na", frigjort for sit besværlige Byt-
te, vilde gøre Jagt paa andre Hva-

ler. Men Kaptajnen vilde helst ha-

ve alle sine udlærte Folk til Hjælp 

ved Fangsten, og saa blev Knud 

den Mand, som efter Skik og Sæd-

vane skulde holde Vagt ved det 

værdifulde Bytte. Han skulde til-
lige holde Forbindelse med Skibet 

ved Hjælp af et Flag paa en lang-

skaftet Baadshage, som han af og 

til maatte svinge i Luften. 

Naa, han kom i Baaden, og det 

hele kunde være rimeligt nok ; men 

han fik ikke saa meget som en 

Draabe Vand med sig, skønt han 
bad og gjorde Tegn hen til Tønden 

pas Dækket. 
Hvalflokken svømmede imidler-

tid af Sted, og Skibet fulgte den. 

Knud stod op i Baaden for bedre 
at se den spændende Jagt. 

Men snart saas Damperen i For-

kortning, bare som Agterspejl og 

en sort, rygende Skorsten, og saa 

blev den mindre og mindre, indtil 

den ikke var større end Jagten 
„Haabet", tænkte Knud med et Suk. 

Men nu ændrede „Dvina" atter 
Kurs, vendte først Siden til barn 

og derpaa Boven og kom lidt efter 

i fuld Fart ned imod ham som ba- 

skarpt Knald fulgte, og Knud saa 

Harpunlinien bugte sig ud mod 

Hvalryggen, som i det samme duk-

kede under og blev borte. 

Var Dyret ramt ? — saaret eller 

dræbt? 

Der gik en lang Tid, maaske en 
halv Time. „Dvina" havde standset 

Farten. Nu bakkede den. Hvad blev 
det til? 

Damperen var nu nær nok til, 
at Knud kunde se Kaptajnen paa 

Kommandobroen og Hovederne af 

Folkene paa Dækket. De saa alle 
i samme Retning. Men med eet 

løb de om mellem hverandre, svin-
gede med Armene, medens Kaptaj-

nen raabte noget til Folkene som 

i den største Raadløshed! - 

Knud følte, at selv om de var 
hans Fjender om Bord i Hvalfan-

geren, saa var de dog de eneste 
Mennesker, han havde at holde sig 

til for Øjeblikket; deres Velfærd 

kunde ogsaa blive hans. 

Hvad var dog det, der truede 

dem? — der gjorde dem rædde, 

saa de hverken vidste ud eller ind. 

I næste Nu fik Knud Rede paa 

det. — Hvalen kom i lynsnar Fart 

som en umaadelig stor Torpedo li-

ge imod „Dvina"s Skibsside. 'Damgi-  

peren prøvede at afbøde det truen-
de Stød ved at vende Stævnen imod 

Nordbornholms 
Billed-Rebus. 

Her har De lidt at more Dem 
med i Julen — og vi udsætter 2 
Præmier til dem, der kan finde ud 
af, hvilket Ordsprog der staar her. 

1. Præmie er et Gavekort paa 5 
Kr. og 2. Præmie en`;Æske Brev-

papir med Navn. 

Løsningerne maa være Bladets 
Kontor i Hænde inden den 29. ds. 
Kl. 12. Resultatet bliver offentlig-
gjort i Nytaarsnummeret. 

FR KLSEN 
En dramatisk Fortælling fra det nordlige Atlanterhav 

af Axel Moe. 

re Skorsten og Skum. Og med eet 

saa han noget, der lignede en lang-
agtig Klippe dukke op foran den. 

Det var saa sandelig en Hvalryg, 

som Søen brødes over! -- Ja, hvor 

var den lang, og hvor Damperen, 

der hidsigt for løs paa Uhyret, blev 

lille ved Siden af deri. 

Pludselig glimtede det oven over 

Skummet om Damperers Bov, et 



De kan let finde paa Julegaver 
naar De ser vore Vinduer og vort Udvalg! 

Kolonial - Cigarer - Tobak - Konfekture - Keramik 
Manufaktur - Trikotage - Byernes bedste Strømper 

Esper Hansen's Eftf. - Sandvig 

il 

NORDLANDETS 

	_ ......._..i 	. 	.N 
HANDELSHUS 

97u kan det ikke naas 
at strikke mere til Julen, men i 

jordlandets Xandelsfius 
finder De stort Udvalg i moderne Herre- og Dameveste. 
En fiks Nyhed er det strikkede Spencerliv, klædeligt 
og praktisk, Pris 6,75. Faas i alle Farver. 

Drenge-Pullower, Steepower og Jumbers, 
alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Ægte Arnager=sivl! 
Stor Hvidkaal og Rodkaal. Særlig gode Spisekar-

tofler af King Edward og Magnum Bonum. 
Gør Indkøbet i 

Nordlandets Handelshus. 

Kraftig og festlig Jule-Kaffe! 
Der er stadig Timor-Java og Mocca i Blandingen. 

Smag og Duft er vidunderlig. Prisen er ændret til 125 Øre Kvartkg. 

Nordlandets Handelshus 

i 

0 Smyk ..Wjemmet til Jul... C,9-4. 

Hvide og kulørte Duge 
Gardiner 
Gulvløbere i Metermaal 
Linoleumstæpper 

Stort Udvalg i KØKKENBORDS-LINOLEUM 
Fikse Nyheder i Dekorationstoffer til Puder, Bordløbere o.a. 
Færdig monterede Sofapuder fra Kr. 2,00. Se Vinduerne 

De nye Overfrakker og Stortrøjer 
nu hiemitommet, baade i blaa og Kulørte, 

i moderne og gode Kvaliteter. 
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg 
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæ-
der, Arbejdstøj. Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herre-
ekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjoletøj, Bomuldstøj samt alt 
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper, 
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos 

Jens Hansen Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Uld 
koben til hedeste Pris. — Levi-randur til Landbrugslotterlet 

er 

En fiks 
julegave_ 
vil De altid finde i 

Prima 
Vi har en illasse nye og smukke fing 
i fine Caaueæsker. — Foretrækker De 
nyttige Gauer, har ui 1:5saa et stort 
lldvalg i Køkkentøj, poreelan m. m. m. 

- og husk saa -julekaffen fra „Prima" 

Saltekar Vaskekar Ajletønder 
køber De bedst og bil-
ligst hos Fagmanden. 

Derfor køb Deres Bødkerarbejde hos mig. Kom ind paa 
mit Værksted og se det gode Haandværksarbejde, eller ring 
og hør om Prisen. (Telefon Hasle 105) 

Carl J. E. Aakerlund, Hasle Bødkerforretning. 
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Til Julebagningen - 
til dagligt Brug ... 

MEL fra Gudhjem Mølle! I 
...forlang det altid 
hos Deres Købmand 

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen 
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Til Julen anbefales 
Hjemmelavet Sylte, Rullepølse, Leverpostej 
Lungepolse, Medisterpølse, Sildesalat. 

Jul. Hansens Enke Sandvig. 

Nye Sendinger er indgaaet af 

Store ekstragode Afrika-Appelsiner 
Store ekstragode I talla-Appelsiner 
Store .  Citroner. Store calif. Blommer 

Vi har et Parti rigtig gode Californiske Blommer, 
som sælges for 50 Øre pr. Halvkilo. 

Gør Indkøb til disse smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 
I. 

Byernes bedste og fineste Sul 
køber De altid billigst til Jul 

Nordlandets Kødforsyning 
Varerne bringes overalt. 	.4 Telefon Sandvig 19. 
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sin gruelige Fjende, men naaede 
det øjensynlig ikke. 

Hvalen, der maaske var saaret 
og vild af Smerte, syntes i et Nu 
at ville standse Farten, som om 
den var blevet lige saa overrasket 
ved pludseligt at se Skibet foran 
sig, som dens Fjende var blevet 
forfærdet ved at se den. Og med 
eet dukkede Hvalen for at undgaa 
Damperen, men ikke hurtigt og 
dybt nok i Forhold til den Fart, 
den nu var i og ikke evnede helt 
at hæmme, og paa een Gang løfte-
des „Dvina" op, krængede stærkere 
og stærkere og kæntrede paa Ryg-
gen af Havuhyret. - 

Knud var nær gaaet fra Sind og 
Sans, raabende og skrigende roede 
han af alle Kræfter hen imod Ulyk-
kestedet. Da knækkede den ene 
Aare, og Baaden drejede rundt ! -
Han stirrede bleg paa Aarebladet, 
der drev bort paa Toppen af en Bølge. 

Saa raabte han „Hallo !" og „Aa 
høj!" Men kun Havets Brusen sva-
rede ham, og hvor han saa hen, 
var der ikke et levende Væsen at 
opdage eller andet Vraggods at se 
end hans Aareblad, der nu dukke-
de ned i en Bølgedal langt borte. 

„Hjælp!" raabte han. „Far! --
Skib aa-høj!" 

Men der kom intet Svar fra det 
øde Hav. 

Saa sank han sammen paa Tof-
ten med Ansigtet i sine Hænder. 
— Saadan sad han længe, stivnet 
i Haableshed. Da han atter slog 
Øjnene op, stod Solen lavere paa 
Himlen. De store Hvalskrog duve-
de sagte i Havfladen, og Maager 
og andre Havfugle kredsede skri-
gende over hans Hoved. 

Knud kastede blot et sløvt Blik 
over den øde Flade. Det hele var 
jo blot et Spørgsmaal om nogle Dage 
— maaske kun Timer. - 

Men pludselig for han op med 
et Sæt — havde hans Øjne ikke 
strejfet et mørkt Punkt fjernt ude . 

Han skyggede med Haanden -
han stod paa Tæerne, støttet til 
Baadshagen med en lille, blafrende 
Flagdug — — — — jo, jo der 
var noget. 

Aa, Gud — om der virkelig var 
andre Væsener her i denne øde 
Vandørk end de døde Hvaler og 
hjerteløst skrigende Havfugle. 

Med skælvende Hænder ordnede  

han Flaget, saa Dugen kunde vaje 
mere iøjnefaldende, og staaende paa 
Toften svingede han som en rasen-
de med den, mens han udstødte 
hæse, vilde Raab. 

Det mørke Punkt hk efterhaan-
den Farve og blev en Sejler, der 
langsomt -- saa fortærende lang-
somt, syntes Drengen — aad sig 
frem over Havet. Men da den i 
den svindende Dag var kommet 
saa nær, at Knud kunde skelne 
dens Sejl, blegnede han pludselig. 
Og mens Baadshagen slog en Kol-
bøtte udenbords, gled han ned af 
Toften og blev liggende bevidstløs 
paa Bunden. 

Da han atter slog Øjnene op, 
laa han i sin egen kære Køje om 
Bord i „Haabet". Hans Fader og 
gamle Sivert Altmuligmand stod 
bojet over ham og iagttog ham æng-
steligt. 

Men da det lod til, at den kære 
Dreng for Alvor var vendt tilbage 
til dem, sjokkede gamle Sivert ud 
og overlod de to til sig selv. 

Det blev en lang Passiar. Dren-
gens hviskende Stemme og den 
gamles grødede, bevægede Bas steg 
og sank i flere Timer. 

.. og hvad det anbelanger, 
at jeg sendte din Søstermand Pen-
gene, saa ku' jfe' li', at du lagde 
over paa den anden Bov og kippede 
Flaget. For dette hersens laa nu 
sidst i Reykjavik — se her -
Stempel og Segl og hele Laanet 
til sidste Hvid, som man siger". 

Knud rødmede svagt — dels af 
Skamfuldhed over sine Følelser 
over for Svogeren og dels af et 
pludseligt og ubehersket Haab, der 
glimtede op i ham. 

„Og se dette her er netop den 
sidste Rejse, „ H aabet" gør i Aar. 
Men nu bliver det den sidste for altid. 

Saa snart vi er i Havn, lægger 
du for Anker paa Navigationen. 
Og saa tænker jeg, vi stikker ud 
igen engang i — i denne hersens 
nye Træsko, du altid har gaaet og 
fløjtet for". 

„Hurra!" brølede Knud og for 
op i et Sæt. „Og den skal hedde 
„Frelsen", Far — „Frelsen" skal 
den hedde". 

» Amen", mumlede gamle Sivert 
og strøg Haanden over Øjnene. 

Til Julen anbefales 
Svinekam, Hamborgskinke, Mørbrad 
Første Klasses Paalæg og Salater 

De fine Julestege købes bedst hos 
Dina Sørensens Vietualieforretning, Allinge, 

Nyttige Julegaver 

Altid stort Udvalg i 
Gasovne 	Bageforme - Bordknive — Fjerkræsakse 

Tæppefejemaskiner — Nilfisk-Støvsugere samt iøvrigt alt i 
Isenkram til Husholdningsbrug. 

Glas & Porcelæn. 
Stort Udvalg af de mest moderne Ting til alle Priser. 

Til Børnene: 
Dukkevogne, Biler, Kælker, Cykler m. m. 

Kolonial-Afdelingen 
er velforsynet med bedste Varer til billigst mulige Priser. 

Vine og Spirituosa. 
Originale Vine fra J. C. Theilmann er de bedste til Prisen. 

Frugtvine fra de bedste danske Fabriker 
kan godt erstatte de indførte, og er langt billigere. 

Likører og Spirituosa af alle Slags 
købes hos 

P. C. Holm, Allinge. 



Julegaver 

til store og smaa 

finder De hos os 

i stort Udvalg 

Sandvig 
Boghandel. 

Julestegen, 
Julegæssene og Ænderne 
køber man naturligvis bedst og 
billigst hos 

Chr. Jørgensen, Allinge. 
Gæs og Ænder købes 

til højeste Dagspris. 

Nyttige Julegaver for Damer, Herrer og Bern: 
Isenkram, Knive, Gafler, Sølvtøj, elektriske Art. 

Masser af nyt Legetøj til Børnene. 

Cigarer og Cerutter i anerkendte Mærker. 
Chokolade - Appelsiner - Nødder 

Alt til Julebagning i gode Kvaliteter og til smaa Priser 
Jule-Kaffen bliver den sædvanlige ekstrafine Kvalitet 

Gør Deres juleindkøb hos 

4 	Alle Gaver 

leveres i smukke Æsker4 

Axel Mogensen, Tejn 

i den Forretning, der kan byde 
Dem det største Udvalg til 
den fordelagtigste Pris. 

De finder mange gode, fikse 
Nyheder til Damer, Herrer 
og Børn hos 

Fritz Reusch, Allinge 

Gaver 
som Bordlamper, Læselamper, 

Pergamentskærme, Strygejern 
og andre elektriske Artikler 
er altid kærkomne. 

Se vort store og smukke Ud-
valg i de allersidste Nyheder. 

Lager af de sidste Modeller i Radiomodtagere— 
demonstreres uden Købetvang 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE TLF.95 
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`&‘ nutog ,Alegave 
virker langtfra_, kedelig, naar den bliver lagt i en af 

Nordlandets smukke 9avetes ker! 
Giv derfor 

Undertøj, Strømper, Forklæder og Kitler - eller 
Manchetskjorter, Slips, Sokker, Natkjoler, Pyjamas, 

og køb det i 

Nordlandets Handelshus. 

.2Actfrici2tpcoi. Sko ,6ta. 
Carl Larsens  Skotøjsforretning 
Vestergade --- Allinge 	Telefon 104 

Stort Udvalg i varme Hjemmesko. 

JULEVARER OG JULEGAVER - - KØB DET I PRODUKTEN 

.9en gode 
gave! 

Moderne Annbaandsure 
med og uden Lænker, i Guld, Staal og Chrome. Konsolure, Stilure, Stue-
ure, Barometre, Stuetermometre og Udhængstermometre, samt alt i Guld, 
Soiv, Nikkel, Krystal, Alabast og Bronee. Nye Monstre i Skeer og Gafler. 

Glatte og eicelerede Forlovelsesringe paa Lager i alle Størrelser. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
= ene  Telefon 140 Telefon 140 CONRAD  

0000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000..0000000000000 

Til Julen anbefales: 

Juleblomster — Julefrugter — Juletræer 

Gran til Kirkegaarden — Dadler i løs Vægt 

...•••. 	  
Søger De noget rigtigt lækkert til Julen? 

Grethe Lundgrens 
Victualieforretning har det! 

Største Udvalg i alle Slags Paalæg, hjemmelavede Salater, 
Flæskesteg, lækker Svinekam og Sylte. — Gæs og Ænder. 

Varerne bringes. — Telefon 45. 
	 .••• 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco L ux us Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 

iiimmimiew.;==  og dog kun otte Kroner! 

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53 
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PERSONKØRSEL 	 -- 
med 4-5 Personers ny „Ford" udføres. 

Henvendelse: 	 -.- 

= 
 

E. OLSEN, Storegade 6, Allinge. TO 56 modtager Bestilling 	.=-- . „ . . 	 . 
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Hotel Stammershalde 
er lukket 1. Juledag. 

2. Juledag: Musik fra Kl. 16 
Arvidsens Trio spiller 

Nytaarsaften: Fest 
Bordbestilling: Tlf. Allinge 121 

2. Nytaarsdag: Musik fra K1.16 
Willy Andersens Orkester 

Sæt Kulør paa Livef!- - 
,godt Y/as vin oy ",\-= • 

ea før Cigar med ,Smag 

Melde `groostswapse 
i store oy smaa 9-lasker. 
Strzaa 9riser 

Nordlandets Handelshus. 

Kvalitet og Pris passer! 
Lækker Hjemmebagning af 

Brune Kager med Mandel, 
dejlige smaa Klejner, 

— Vanillekranse, 
Bornholmer-Blanding I. 
Rugkiks og Hvedekiks.  

Husk at prøve disse gode Varer. 

Nordlandets Handelshus. 
Skal Dø købe Radio 

paa Afbetaling eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel i 

Cykle- og Radioimporteren, 
ved ti. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156 

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter. 
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter. 

Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra 
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor Rabat pr. Kont. 

En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere 

Handelsgartner C. JENSEN, ALLINGE 

000000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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saa kom indenfor og se 

vor Udstilling of: 

Bøger --- Julehefter — Keramik — /fiskepost -- Julepynt 
Julelys — Julekort — Cigarer i Julepakninger — Vin og 
Spirituosa til Julen — Chokolade og Desserter i Gaveæsker 

Udvalget er stort — og Købetvang kendes ikke 

I KIOSKEN — ALLINGE 
A MAURITSEN 	 TELEFON 142 

	

I 
0000000000000000-0-C.O. • 

Vi tilbyder Byttehandel, 
idet vi køber og afregner alle gode. sunde Sted-
varer med en ekstra høj Pris, naar der gøres Indkøb i 

Nordlandets handelshus. 

Dell helt rigige 



alen varer længe - 
koster mange Penge! 

gammelt 6rd siger: 

Om 3 Dage er det ,hileaffen! 

JULEVARER: 
Blommer, Rosiner, Sucade, Mandler, Pomerans, 

Krydderier, Potaske, Bagepulver, Ris, Klipfisk m. m. 

Alt i Kolonial... 

JULEGAVER: 
Kaffestel, Spisestet, Glas, Bordknive, Gafler, Køkken-

Udstyr, Osteskærere, Lommelamper, Shagpiber, m. m. 

Alt i Isenkram... 

JULEKNAS: 
Hasselnødder, Valnødder, Figner, Dadler, Appelsiner, 

Chokolade- og Marcipanfigurer, Marcipanmasse m. m. 

Alt i Juleknas... 

• Legetøj 

• Julehætter 

• Julekort 

• Juletræspynt 

▪ Lædervarer 

Nu stilner Hverdagslivets Strid 
en føje, stakket Stund; 
nu vokser frem en Stemning blid 
fra Hjertets dybe Bund. 
Om Fred i Kvældens Timer 
de Kirkeklokker kimer 
ud over Jordens Rund. 

Nu lyser Julestjernens Skin 
helt ned i fattigst Vraa - 
dem, der gaar med sorgtungt Sind, 
vil Glans fra Stjernen faa. 
Alt andet det kan falme, 
den evig gamle Salme 
om Jul skal ej forgaa. 

Vi fejrer Vintersolhvervs Fest 
og priser Lysets Gud. 
Vi byder Lysets Søn som Gæst 
til Julens Gæstebud. 
Igennem Vintergyset 
vi higer frem mod Lyset 
fra Mørketiden ud. 

Vi ejer end den stærke Tro, 
vor Arv fra Hedenold ; 
hvor Lyset tændes, kan ej bo 
den Mørkets arge Trold. 
Dets Glans i vore Hjerter 
bli'r tændte Julekærter 
i Vinternatten kold. 

Saa stirrer vi mod Stjernen ud 
og be'r den gamle Bøn: 
Vi takker dig, du Lysets Gud, 
som sendte os din Søn -
Nu synger Klokkens Malme 
den gamle Julesalme 
saa stemningsrig og skøn. 

Carl E. Aakerlund 

9)upirhandelen = Åirkepladsen. 
ger Jule-5ndRe6 bios vore Annoncerer! 

Mange fikse Nyheder — Stort Udvalg 

Forretningen er ikke 
aaben Søndag d. 19. 

Julen * 1937 

- men mon det altid passer? 

Se Udstillingen paa Lindeplads 
og læg Mærke til de billige Priser ! 

MOR. .0)1. 04 1114.0h kaeuvt. t os 

Nordlandets Handelshus 

døb 
gode 

og 

nyttige 

Mangler De gode 

Ideer til Julegaver, 

da se vor Jule-

Udstilling — et 

righoldigt Ud 

valg i alt, hva 

Damer, Herrer 

og Børn kan tænke sig! 

-GAVER 

hos 

Fritz Remsch 
Allinge 
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