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En ung Svanekebo fortæller i denne Artikel om Julen 

og vore gamle Juleskikke 

Nu er det snart Jul! 

DECEMBER... 

Kulde og Taage og regnklamme Skyer . 
Vejret er saare tungsindigt og trist, 
Træerne drypper fra Gren og fra Kvist, 
Vinteren bor i de nordiske Byer. 
Alt er endnu mere trist, end vi drømte, 
Dagen kedsommelig øde og tom. 
Aaret, der ebber — nu er det som om 
alle dets Kilder er tømte. 

Men i det smalleste, mørkeste Stræde 
og i den travleste, jagende Il 
møder man nu et forventningsfuldt Smil — 
som om man ventede endnu en Glæde. 
Taagen og Gusen om Byen sig tætter, 
svøber dens Tage saa klam og saa vaad, 
Alt bærer Præget af Tungsind og Graad -
slet intet Lysskær forjætter. 

Jo — thi vi ved, at bag Mørket og Gyset, 
Dagenes Korthed og bidende Blæst, 
dæmrer en herlig og funklende Fest. 
Tiden er mørk 	men vi øjner dog Lyset, 
Lyset, der dæmrer et Sted i det Fjerne 	• 
bagved de mørknende Skytaagers Skjul — 
der har den rige og straalende Jul 
tændt sin forjættende Stjerne! 

Metahele 

Nr. 11 Fredag den 9. December 1938 1938 

Det er allerede ved at blive koldt 
i Vejret, og vi begynder nu 

med raske Skridt at nærme os Vin-
terens Hjerte ag Midtpunkt: Julen, 
og maaske er der mange, som af 
den Grund kommer til at tænke 
paa de ejendommelige Skikke med 
Juletræ, Julelys og alle de overdaa-
dige Ting, Mad, Godter og Fester, 
som Julen fører med sig. 

Alle disse Tinker om Julen faar 
os til at stille Spørgsmaal, som 
f. Eks : Hvornaar og hvorfra stam-
mer i Grunden Julen ? Hvorfor skal 
man have Juletræ og Julelys, og 
hvor gammel er denne Skik? og 
mange flere, som man maaske ikke 
kan faa besvaret, og jeg skal her 
prøve at finde Svar til nogle af disse 
Spørgsmaal. 

Selve Indførelsen af Julehøjtide-
ligheden stammer fra den hedenske 
Tid, hvor den naturligvis ikke blev 
helligholdt under de Former, som 
vi kender, men under mægtige Gil-
der, der afholdtes af de fra Plyn-
dringstogter i Udlandet hjemvendte 
Vikinger, som en Tak til Guderne, 
der havde givet dem rigeligt af 

Plyndringsgods paa deres vilde Tog-
ter. I Forbindelse med disse Gilder 
blev der holdt store Ofringer i Ho-
vet, Gudens eller Gudernes Hellig-
dom. Festen blev ogsaa afholdt som 
en Midvinterfest for at betegne, at 
nu var den mørke Tid snart over-
staaet, og den lyse Tid — Foraaret 
og Sommeren nærmer sig. 

Saadan holdtes Fest her i Norden, 
men noget lignende Fester blev og-
saa afholdt i den øvrige kendte 
Verden. Man havde f. Eks. nede i 
Rom en saakaldt Saturnaliafest, som 
eksisterede paa den Tid, man reg-
ner med, at Kristus blev født. Da 
saa Overgangen fra Hedenskab til 
Kristendom begyndte at gøre sig 
gældende, maatte de Hedningekrist-
ne, d.v.s. Hedninger, der var gaaet 
over til Kristendommen, finde paa 
et eller andet, der kunde skaffe en 
vis Glans om Kristendommen i Mod-
sætning til Saturnaliafesterne, og 
man mener, at Datidens Kristne af 
den Grund har fundet paa at hen-
lægge Kristi Fødsel til det samme 
Tidspunkt, som Hedningernes Sa-
turnaliafest, men selvfølgelig kan  

der ogsaa være en anden Oprin-
delse til Julen. Den Hensigt de 
fromme Hedningekristne har haft 
med den kristne Julefest, er natur-
ligvis den, at de vilde afskaffe de 
vilde Saturnaliafester, og det skulde 
helst ske, uden at man ligefrem 
forbød den. Saa fandt de paa at 
indstifte en kristen Fest, der var 
stor og gribende nok til at samle 
Menneskene og beskæftige deres 
Tanker, og derfor satte man Kristi 
Fødselsdag til den 25. December. 

Lige saa langt tilbage, man kan 
huske, har der til den danske Jul, 
foruden dens kristelige og kirkelige 
Indhold, været knyttet baade Travl-
hed og Overtro. Hvem kan ikke 
huske fra sin Barndom den Travl-
hed og Forventning, som alle disse 
Juleforberedelser har præget og 
prentet ind i hvert Barnesind; med 
hvilken interesse man var med i 
alt, hvad der skulde Foregaa, baade 
inde og ude, for ikke at gaa Glip 
af den mindste Ting i Juleforbere-
delserne. Saadan har det altid væ-
ret, og det vil sandsynligvis ved-
blive at være saadan. 

Overalt skulde der gøres rent 
og pudses op, enten det saa var i 
Byen eller paa Landet. I Bonde-
gaarden skulde der gøres rent hos 
Mennesker og byr, i Stuehus og 
Længer. I Kostald og Hestestald 
skulde hver Krybbe og Baas gøres 
ren. I Stuerne skulde der gøres 
hovedrent, alt skulde efterses, endog 
Klædningsstykker og Linned, og 
bagefter tog man saa fat-paa Slagt-
ning, Brygning ag Bagning, som 
krævede en Mængde Forberedelser. 
Der skulde sørges for, at Korn og 
Malt var maltet og Juleøllet bryg-
get saa betids, at det kunde faa 
den rette Styrke og Smag til Fe-
sten. Bagningen krævede ogsaa sin 
Tid, da der næsten altid blev bagt 
to Slags Brød, Grovbrød og „Kage", 
Ja, mange Steder store Mængder 
Sigtebrød, da det blev anset for 
usømmeligt at spise det sædvanlige 
sorte Rugbrød i Helligdagene. End-
videre bagtes der Pebernødder og 
smaa Kager til stor Fryd for Bør-
nene, da de som Regel fik Lov til 
at hjælpe -til med at bage dem. De 
bestod af Sigtemels Dejg eller Byg-
mel og blev sødede med „Mjødrod". 
Bundfaldet ved Mjødblanding, eller 
Sirup, og saa krydrede' man dem 
med Peber og Allehaande. Smaa-
kagerne og især Pebernødderne spil-
lede man om ved Pebernødlegene. 

Foruden alt dette var der mange 
andre Ting, der skulde drages Om-
sorg for. Der fortaltes, at det og-
saa var Skik at anskaffe nye Klæder 
til Festdagene, og da man ikke 
kunde gaa til Skrædderen, saadan 
som vi gør nutildags, maatte Skræd-
derne komme til Folk og drage fra 
Sted til Sted. De saakaldte „Skræd-
derpiger" drog fra Gaard til Gaard 
og syede baade Dag og Nat, og  

dette gav Anledning til megen Mor-
skab for Ungdommen om Aftenen, 
enten med Sang eller Kortspil. 

Men for Husmoderen var der in-
gen Tid til Morskab, hun fik mere 
og mere travlt, efterhaanden som 
Julen nærmede sig. Hun skulde ikke 
alene tænke paa sin egen Husstand, 
thi det var Skik, at Fattigfolk drog 
rundt paa Gaardene, enten fra samme 
Sogn eller fra Nabosognene; de 
kom „for at dele med Bonden", 
som det hed. Især L  Jylland var 
Godgørenheden stor. Naar de fat-
tige Koner kom med Kurven paa 
Armen, havde Husmoderen til hver 
enkelt et Stykke Flæsk, et Sigte-
brød, en Julekage eller en Kop Gryn, 
og foruden blev de, mens de var 
paa Gaarden, bespist paa bedste 
Maade. Sprogmanden H. F. Fejlberg 
fortæller i et af sine Værker om 
en Husmoder paa en Gaard i Løg-
støregnen, som en Dag i Juletiden 
havde elleve Almisser staaende pa-
rat, hver bestaaende af en tyk Mel-
lemmad, Smaabrød, et Stykke Kød, 
et Stykke Flæsk og et Lys. De, der 
kom, fik desuden et Stykke Smør-
rebrød og en Dram, som de kunde 
hælde paa en medbragt Flaske. 

Juleaftensdag blev der sørget for 
den umælende Del al Husstanden, 
Dyrene. Disse skulde jo ogsaa mærke 
at det var Festtid. Man lod dengang 
gerne Dyrene blive ude paa. Mar-
ken, naar Vejret var taaleligt; de 
kom først ind i det nye Aar og 
maatte ud igen den første milde 
Solskinsdag. 

Man havde paa Øerne den Skik, 
at unge Piger ved Juletid red ud 
med Hø og andre Sager til Krea- 

Ole havde tjent nordlands, men 
til Skiftedagen, første Maj, flyt-
tede han til en Gaard i Øster-
marie. 

Ole var ikke almindelig Tjene-
stekarl, for han var fra Byen, 
og naar man er det, bliver man 
altid kaldt Landvæsenselev, for 
det lyder bedre og finere. Hvad 
Forskel der er, ved jeg ikke,, Ar-
bejdet er det samme, men for at 
komme tilbage til Sagen: Ole 
var sidste Sommer Assistent ved 
Foderafdelingen, samt dertil hø-
rende Arbejde, paa en Gaard i 
det gode Sogn Østermarie. Der 
var intet usædvanligt ved Ole, 
han var 'et Dusinmenneske af 
den Slags, der synes, at Sengen 
er bedst, efter at der var kaldt, 
hvem gør forresten ikke det, men 
ellers var han god nok. Han fyldte 
25 Aar i Juni, det er der jo saa 
mange, der har gjort, men Ole 
vilde fejre Dagen, ikke med Sus 
af nogen Art, men ved en Soda-
vand i Brændesgaardshaven. 

Han sang fra Morgenstunden, 
saa det gjaldede, han maatt have 
Luft for sin Glæde, og præcis 
Kl. 6 slog han det sidste Slag 
med Tøjrekøllen over Pælen, der 

i3Q.M.C.Qhk 
Annoncer og Stof til 
næste Uges „Nord-
bornholm", der al-
lerede udk. Onsdag 
d. 14. Decbr., bedes 
inleveret i god Tid, 
senest Mandag Mid-
dag. Paa Telefon 142 
kan De faa alle Op-
lysninger om Priser 
m. m. — Lad os give 
Dem et godt Forslag 

turerne. Paa Romernes Saturnalia-
fest spiste Slaverne med ved deres 
Herres Bord, ja blev endog nogle 
Steder opvartet af deres Herrer. 
Alle Dyr fik i Julen rigelig Foder, 
ikke blot Køer og Heste, men og-
saa Kat og Hund. Lænkehunden 
blev gerne løst, og den fik Lov til 
at spise med af alt paa Bordet, om 
det saa var en Draabe Brændevin 
og et Stykke Lysetande. Køerne blev 
gnedet om Tænderne med Salt og 
Sod, at Troldom ikke skulde faa 
Magt over dem. Man tænkte ogsaa 
paa Fuglene ved at strø Korn til 
dem, men der var den Advarsel 
med, at man ikke maatte bruge 
som Lokkemad, hvad der var tænkt 
som Gave, og endvidere maatte man 
ikke senere sætte Snarer, hvor man 
havde holdt Gilde for Fuglene. 

Overtroen, som var en mægtig 
Fortsættes Side 4 

bestemte »Blakkaes Radius i den 
saftige Kløver. Han ilede over 
Markerne i sine Kodan Gummi-
støvler (de skal være stærke, pas-
staar Holger Danske) og snart 
var Ole i Stadstøjet. 

Toradet Jakke, Straa hat med 
kulørt l3aand og knivskarpe Fol-
der i Bukserne, han laa paa dem 
om Natten, det var en Opfindelse, 
han havde set, da han var ved 
Landstormen. Han startede sin 
»Nimbus«, d.v.s. det var en "al-
mindelig Trædecykel, men Ole 
»legede« det var en Motorcykel. 

Nu gik det for susende Efter-
vind ad Lersbyvejen, og det va-
rede ikke længe, før han var ved 
Bestemmelsens Maal. Ole betalte 
ved Indgangen, han var ikke af 
den Slags, der snød sig ind, helt 
igennem reel. Naar sidste Rate 
var betalt paa »Nimbus«, skyldte 
han ikke en Øre paa sit jordiske 
Gods, og ikke saa meget som en 
Tomme havde han taget op af 
sin Løn, paa det Punkt var han 
lidt gammeldags. 

Der var mange Mennesker i 
Haven, en Skole havde Udflugt 
dertil, og nede paa en stor Plæne 
fortalte en Konsulent Husmæn- 

Set var i 
i3rcendesgaardshaven 

Skitse af Edw. Marcussen, Nexø 



Køb Deres Julegaver i 
Til Damer... 

Halstørklæder i mange 
Mønstre, Strømper, Hand-
sker, moderne Undertøj i 
Charm., Kitler, Forklæder 

Til Herrer... 

Stort Udvalg i Handsker, 
Seler, Manchetskjorter, 

og Slips i flotte Farver. 

Altid de sidste Nyheder? 

Til Barn ... 

Baby-Udstyr og Strømper, 
Luffer i Skind og Uld, 
Huer, Slipover, Pullovers 
Alt leveres i fikse Æsker 

MÆLK 
SMØR 
FLØDE 

Køb Deres Forbrug fra 
vore Udsalg og Vogne. 
Altid I ste Kl. Produkter! 

Ekstrafin Dessert-Is — Eksport Flaskefløde 

Me1eriet Kaibierg gaard 

'NORDBORNHOLM — Side 2 

Se -Vinduerne 

Allinge Messe 
Lækile julekajer 

Alt julebagværk i fineste Kvaliteter 
Dejlige Smaakager 

udføres tl Julen 
Bagning og Stegning Bager E Kofoed i  

000000000000000000000000000000ø000000000000000000000g000000a 

0 

)--at eller 3-(ue 
O 

er en kærkommen Julegave 
.° 	 til Damer og Børn. 

1 	hora petersens Xodeforr. 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

H il 8  a  i Jens Hansens Manufakturhan-

e  del kubes de bedste og nyttigste 

JULE GAVER til de billigste Friser 

Alt vedrørende Frugtavl 
udføres 

Beshring og Sprøjtning-Specialitet: Vindruer 
Tilkendt den store Sølvmedalje v. Frugtudstillingen i Forum 1938 

POUL JØRGENSEN, Solbakken. Tlf. All. 168 
(Træffes bedst mellem Kl. 18-20) 

••••••••• øøøøøøøøø ø•øø• øøøøø ••■ ••••••••■ 

• 	 • • • • • 	 • 
• Drik kun Hasle Bryg 	• • 	 • • • herefter • • • 	det er sundt - 	

• 
gi'r Kæmpekræfter • 

• • • øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø •••••••••••••••••• 

• Det er slaaet fast ... 

at „Taco-Luxus" Permanent er det System, 
der giver et smukt og holdbart Resultat, 
naar det udføres 	  

hos 	Kun 8 Kr. alt incl. 

Barber Johs. Larsen Tlf. All. 53 

fiar skiftet Vogn... 
og anskaffet ny 6 Pers. Ford V 8 

Ring til Allinge 49 naar De skal ud og køre 

'/lndr. e firistensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

dene og deres Koner, hvorledes 
man bedst sammensætter Kyl-
lingefoder. Det var en af de store 
Aftener i Haven, der var Musik, 
og senere paa Aftenen skulde der 
være Fyrværkeri. 

Ad Hovedveje, Stier og tværs 
over Markerne vrimlede det med 
Mennesker, og snart var hele Ha-
ven et bølgende Menneskehav, 
ret som Almindingen i gamle 
Dage Sct. Hansaften, blot gaar 
det pænere for sig i Haven. 

Det skal ikke være nogen Hem-
melighed, at Ole tog til Haven 
med en bestemt Bagtanke, han 
haa bede nemlig, at Nabogaardens 
unge, smukke Datter Sofie ogsaa 
maatte finde til Haven en saadan 
Aften, og det slog ikke fejl. 

Ole havde mødt hende mange 
Gange, og nu forleden havde han 
»tilfældig« mødt hende, da hun 
kom fra Gymnastik, og saa havde 
de slaaet Følge, det var jo saa 
naturligt. 

Fra den Dag sang Ole sørge-
lige Kærlighedssange, men i det 
sidste Vers blev det altid godt. 

Paa Nabogaarden var alt klart 
til Afrejse, den gamle Ford havde 
faaet sit aarlige Bad, og Madkas-
sen med Pandekagerne og Røn-
nebærsyltetøjet var anbragt, saa 
nu var det bare om »Sneglen« 
vilde gaa. Først skulde den have 
en Snaps, det kræver gamle Vog-
ne, og det skal hverken være 
Malurt eller Angustura, men en 
Slags Likør, der hedder B. P. 
Den ræbede et Par Gange, suk-
kede og gik saa i staa. Efter at 
der var kælet for dens smaa 
Svagheder, begyndte den at ho-
ste, og med mindst 20 Kilome-
ters Fart gik det nu ad Haven 
til; ja, den blev tilsidst saa bal-
styrisk, at den indhentede en Cyk-
lyst ned ad Kurebakken og kørte 
forbi ham, og det endte med, at 
Kofoed var helt stolt af den. 

Det kneb for Ole at faa Tiden 
til at gaa, han kendte jo ingen, 
og hans Tanker kredsede kun 
om Sofie. I hans øjne var hun 
skøn som en Prinsesse; et Held 
for ham, at ikke alle synes ens, 
for i saa Fald var han vel sag-
tens kommet før sent. Han tra-
vede Haven rundt ug frydede 
sig over det skønne Anlæg. Han 
var ogsaa en Tur henne ved 
Abeburet; men et Par Lømler 
spurgte, om han stod og spejlede 
sig, og saa drev han videre. 

Der var Hjortene med de store, 
fløjlsbløde øjne, saaledes maatte 
Sofies ogsaa være; et Par unge 

Piger gik forbi ham, de talte højt 
og støjende for at paakalde sig 
Oles Opmærksomhed, men han 
ænsede dem ikke, han var jo 
forelsket i Sognets kønneste Pige. 

Ole forsøgte sig ogsaa som Ro-
sportsmand, det var i en lille 
Band, der hed »Hitter«, men det 
blev ikke til noget. Ro kunde 
han ikke, og de professionelle, 
som altid kaprer Baadene, sprøj-
tede om sig med Vand, saa han 
opgav det snart. Nu gik han op 
og købte sig en Kop Kaffe. Det 
var Kaffe det; ikke en stor og 
en lille Richs blandet sammen, 
nej rigtig Menneskekaffe; den var 
saadan, at han var sikker paa, 
Pær Hånska vilde mimre med 
Munden blot ved Duften. Ole 
sad og faldt i Tanker: Mon hun 
kommer? og indvendig mumlede 
han hendes Navn i det uende-
lige, han mente paa denne Maade 
at kunne skabe en traadløs For-
bindelse mellem dem, ja, ligefrem 
adTankensVej hypnotisere hende 
til at komme. 

En buldrende Stemme væk-
kede ham, det gav et Gisp; han 
kendte Kofoeds Stemme, hele 
Familien havde slaaet sig ned 
ved et Bord i Nærheden, og So-
fie var med, det var det bedste 
af alt. Der var ogsaa en ung 
Herre med, og hans Tilstedevæ-
relse huede ikke Ole. Han brød 
op og gik forbi Selskabet og hil-
ste dybt ærbødigt. Sofie sendte 
ham et forjættende Smil, saa sødt, 
at han næsten ikke turde tro 
paa det; mon det var Alvor? Jo, 
det kunde ikke være andet. Gemt 
bag en Træstamme iagttog han 
Selskabet; den unge Herre sad 
ved Siden af Sofie, de hviskede 
sammen, Ole vilde give sin Som-
merløn for den Plads. 

Mørket faldt paa, og med eet 
,gaa Haven badet i et Lyshav. 
Pærer i alle Kulører, Vandfald, 
Maaner og Projektører kastede 
Lys i alle Regnbuens Farver over 
den lille Sø. Ole følte sig som 
Alladdin i den mystiske Hule. 

Nede ved Baadene fik han Øje 
paa Kofoeds, de var i sprudlende 
Humør, kunde han se. Det lod 
til, at Selskabet vilde overtale 
Kofoed til en Tur paa Vandcy-
kel — og se, det lykkedes. Paa 
Vandcyklen stod ikke anført La-
steevne, og Kofoed vejede 240 
Pund uden Frakke og Chekbæfte, 
saa begge var kommet ud for 
noget usædvanligt. 

Ved dette Syn fik Ole den ge-
nialeste Ide, hane i sit Liv har 

Yeddersen sa'... 

I Aar gaar jeg nu til 

Samer! 
Der ved man da, at 
man faar en ordentlig 
Vare. Han har altid 
de fineste 

Ses og Ænder 
ligesom Okse- Kalve-
og Flæskestegen altid 
er som den skal være. 

og saa har han en Masse forskelligt 
Paalæg og S al ate r til Juledagene! 

0 0 O . 
00 	Vi har det store Udvalg, de sidste nye Modeller 0 
O og de rigtige Priser. 0 0 

PRIMA VINTERBRÆNDSEL 
Store magre Kul 

do. Nøddekul 
Kamin-Cinders 

Centralvarme-Cinders, 
Briketter 

Alt bringes omgaaende. Ring til Allinge 119 
ALLINGE KULHANDEL 

Søndergade 6 	Telf. Allinge 119 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. TIL Rø 20 

Keb F01111-Radio 
hos Yonct-Yorfiandleren i ifIlinge 

Det lønner sig I 
Vi har det største Udvalg i alle Mærker og de bedste 
Afbetalingsvilkaar. — Vi yder den største Garanti og 
sælger til de billigste Kontantpriser. 

Nye 39-Modeller med Ultra Kortbølger 
Pris : 165 Kr. ni. 20 Kr. Udbt. og 8 Kr. pr. Md. 

Radioreparationer udføres af Firmaets egen Tekniker. 
Ring til os, vi kommer omgaaende — eller aflæg vor 
Forretning et Besøg, vi demonstrerer uden Købetvang. 

Cyklehandler H. Jørgensen, Tlf. 156 
Radio-Antenner opsættes omgaaende. 

Dejlig lunt 
sidder man nu i min 7 Pers. FORD, idet jeg har 
ladet installere Varme i Vognen. 

Ring derfor til Allinge 131, 
naar De skal ud og køre! 

14 Pers. Turistvogn anbefales til storre Selskaber 

W. RIIS, Autovognmand, Allinge 

lade være at gøre Dem opmærksom paa dens 
mægtige Udv. i de Ting, Forretningen omfatter. 

Juicigaren 
skal ikke være „svampet« ? 
Kun tørre Vdrer fra „Klosken"s aut. Tørreanlæg 

Vinen og Snapsen 
har vi i 128 forsk. Mærker — 
der er noget at vælge imellem! 

Chokolade og Marcipan 
fører vi kun fra de bedste Firmaer; 
ikke „Sukkerstads" — men velsmagende Varer! 

Bogafdelingen 
kan vise Dem Litteraturens Nyheder. 

Børnebøger i Hundredvis - Alle Julehefter og Lommebøger 
Postkort - Julepynt - Dekorations-Lys 

Vil De have et virkeligt Udvalg at vælge imellem — 
saa gaa i „Kiosken" ! 

Kiosken kan ikke mere Jens Hansen's Nanutakturforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode solskinsben-

klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Bern. Garn føres i mange Kvali 
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Restlageret af Overfrakker, Stortrøjer og Klæd-
ninger sælges billigt. Uld og strikkede 
Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Landbrag-slo lteriet 

Lær at kere 2in 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munciis Køre;kole 
Tlf. RØ 46 v 

Gør Deres Bestilling paa 

Fotografier til Julen 
snarest! 

Optagelser: Hverdage Kl. 10-17. Søndage K!. 10-15 

Telf. 4 Alfred Kjøller Allinge 

Cyfilefiandler 
gffareussen er flyttet 

til Kirkegade 5 (M. C. Punchs Ejd.) 
Indgang gennem Porten. 

Alle Reparationer af Cykler og Radio 
udføres hurtigt 
og dog solidt, til rimelige Priser. 

E. MARKUSSEN - KIRKEGADE - ALLINGE 
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noget rigtig lækkert til Julen? De vil finde det i • • • • • • • • 
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• 
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Grethe Lundgrens 
Viktualieforretning, Lindeplads! 
Største Udv. i alle Slags Paalæg, hjemmelavede  Salater, Sylte, 
Flæskesteg og lækker Svinekam. Gæs og Ænder. 

Varerne bringes omg. — Telefon Allinge 45 

JULEGAVER eSe vor ',Udstilling! 

Allinge Boghandel, Tlf. 56 

Hasle ny Boghandel, Tif.140 

[ 	Byernes bedste og fineste Sul 
købet De altid billigst til Jul 

i 
 

Nordlandets Kodforsyning 
Varerne bringes overalt -- Ring paa Tif.  Sandvig 19 

—.. 	 .rd 

miaTI-1‘4, 	Til Julen anbefales: 

Juletræer 
Juleblomster 
Julefrugter 

Gran til Kirkegaarden 

Handelsgartner C.Jensen 
o
g

0000000000000000000000n0000000000000000000000a000000000000000000000000000000 

Julestegen fra Slagteriet... 

g 	Til Julen har vi 
SvineKam,HamborgsKinKe.Mørbrad 

• 1. Kl. Paalæg og Salater. Gør Indkøb til det kolde Bord hos 
0 

Dina Sørensen, Allinge 
OS  
0000 
0 000000040000000000000000D00000000000000000000O000000000000000000000000000 

571 3u1 som til Sfverdag 
faas 

prima Flæske- Kalve- og Oksestege samt Gæs og Ænder i 

Telefon 66 

K. Jensen's 
Slagterforretning, Allinge 

PAPIRHANDELEN KIRKEPLADSEN 
ALLINGE 

1~I■111~~I■ 	  

har det store Udoalg 
LÆDERVARER 

JULEKORT 
JULEHEFTER 

JULETRÆSPYNT 

Mange Alylieder 

— og stort Udvalg i LEGETØJ 

Forretningen er ikke•aaben Søndag før Jul 

IWINII IIIINIEN~101111111001•1 

„MANUSiC 
kom med rige Lofter - 

og holdt dem! 
Sjælden eller aldrig har eis Maskine kunnet paavise en lignende Suk-
ces. Det er i Dag over det ganske Land' saa afgjort en Kendsgerning, 
at MANUS staar højt over alt, hvad der hidtil har været kendt og 
fremme i Malkemaskiner, takket være dens fortrinlige Konstruktion 
og vidunderlige Malkeevne. 

Forlang udførlige Oplysninger og Tilbud hos 

Maskinhandler A. Larsen 

NORDBORNHOLM — Side 3 

Vi har igen faaet nyt isl. Lammekød KØB DET I PRODUKTEN og Prisen er blevet billigere 

faaet. Ubemærket sneg han sig 
ombord i „Hitler" og padlede 
sig frem i passende Afstand. Ko-
foed skulde selvfølgelig en Tur 
rundt om Fyret, og denne mørke 
og forladte Del af Søen udnyt-
tede Ole til sit største Kup til 
Dato.,  Linen til Fastgørelse at' 
Cyklen laa og flød, i 'Vandskor-
pen bagefter den. Ole greb .den 
med et Ryk; Cyklen kæntrede, 
og med et Brøl faldt Kofoed 
Baljen. Kofoed blev sanseløs af 
Skræk, han troede, han skulde 
drukne; men heldigvis var Ole 
i Nærheden, og mens Folk kom 
strømmende til, kravlede Ole ud 
af Baaden og hjalp Kofoed paa 
Land. 

Der stod Sofie og tog imod dem 
glad for, at Far var reddet og 
ikke mindst, fordi det var Ole, 
der havde gjort det. Nu var Oles 
Lykke gjort, ganske vist var Tø-
jet ødelagt, men hvad gjorde det. 
Han blev inviteret med hjem. 
og da de gik op ad Bakken, mær-
kede han en lille Haand i sin. 
Her standsede de, just som Fyr-
værkeriet begyndte; der faldt et 
Stjerneskud, og de ønskede begge. 
. De blev gift .1 Efleraaret, og 
det er Vandcyklens Skyld. Kofoed 
tror den Dag i Dag, at han stødte 
paa et Skær, og Sofie, der af 
Ole har faaet Sandheden at vide, 
har forlængst tilgivet ham. 

.71yfieder 
til Xøkkenet! 

Gul & grøn Køkkenemalje 
Nu sælger vi Gryder, Kas-
seroller og alle andre nyt-
lige Dele i disse smukke, 
livlige Farver, og Priserne 
er slet ikke højere. 

Se til Vinduerne i 

Mordlandets 
Handelshus 

PERSON KØRSEL 
anbefales med 7 Pers. Bil. 

ARNE DAM 
Ha bbedamsgaard, Olsker. 

Telefon Allinge 71 x 
al11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112= 

Den Llanuar1939 
nedsætter jeg mig 
som praktiserende Læge 
i Allinge. 

Knud Hoffmann Rønne 

Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prima,Allinge 

4■11~.. 

W64:t:g.6'  Uldne 
Damekjoler 

sorte og kulørte og 

Fruefrakker 
føres ogsaa i de 
største Størrelser! 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Telefon Gudhjem 14 im~■~■~ 

10~111~111~~ 

Klipfisliefilet er paa Lager 
tyKKere og mere laeKKer Klipfisk findes ikke 

NORDBORNHOLMS KINO 
Fredag og Lørdag Kl. 20 

Verdenstenoren Benjamino Gigli i Kærlighedssangen 
Søndag, Mandag og Tirsdag Kl. 20 

Efteraarets Kænapesukces: ,,Den grønne Elevator" 
Pressen skrev: Vi har aldrig oplevet en saadan Rystedans 
i et Biografsæde, hele Teateret hoppede og vred sig af Latter 

Til Julen 
vil jeg gerne sælge Dem en prima Julesteg. 
Altid største Udvalg i  Ænder og Gæs. 
Lækkert hjemmelavet Paalaeg. 

Chr. Jørgensen Allinge Tlf.144 

Køb Cyklen hos Fagmanden! 
Den danske „Hamlet" og flere andre 1. Kl. Mærker anb. 

Vi har ogsaa alt Tilbehøret ... 
Dæk, Slanger, Laase, Lygter o. s. v. 

1. Kl. Reparationsværksted - Batterier, Akkumolatorer, Ladestation 

A. Mikkelsen Cykle- og Automobilforreining. Tlf. Allinge 102 

0EIEI1IDEIC1DEICIEICIDEIDEICIEIMEICEDDEIMEIDDIMEICIDEIDEIDS 

Gør Deres Indkøb • hos os af 	
1:1 

Brod og Kager 	 19 

BAGER ANDERSEN - SANDVIG  a 

I. Al. Varer — Bringes overalt 
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Mægtigt Udvalg for at glæde Herrerne.., 

moderne, virkelig smukke Farver og Facons 
til Stads og daglig Brug 

og til smaa populære Priser ! 

Til de smaa Herrer ogsaa Nyheder 
nemlig: 

rigtige Sømandshuer, Flyverhjelme og Snehuer 

Kom ind og se Udvalget i 

Nordlandets Handelshus, Allinge 

Ti! Julen Sko til Damer, Herrer og Børn 
Overtræk-Sko, Støvler og Galocher 

Mange Slags fikse, varme Hjemmesko 

Træskomager Larsen, Allinge 

Til Julen anbefales... 

Hjemmelavet Sylte, Rullepølse, Leverpostej, 
Lungepølse, Medisterpølse, Sildesalat. 

Jul. Hansens Enke Sandvig 

I.  KØB DET I PRODUKTEN 

=7. 
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Til Julegaver kan jeg anbefale 

Spisestel i Fajance 
Dekorationer 

Kaffestel ligeledes altid nye smukke Faconer . Rosen-
borg, Frisenborg og alle fra „den kongelige Por-
celainsfabrik" haves ell. fretnskaffes omgaaende 

Thestel, Frugtstel og mangfoldige smukke Ting, 
som vil være til Gavn og Pryd for Hjemmet 

Glas til Vin, Likør, øl og Sodavand af nye moderne, 
slebne og kulørte Dessiner 

Kander, Fade og SKaale, Assietter, Ka-
baretfade m. m. 

firystalsKaale og Krystalvaser i pragtfulde 
Slibninger 

Isenkramafdelingen er rigelig forsynet med alt 
i rustfri Bordknive, Frugtknive, 
ForsKeereseet, Knive og Skeer til 
forskellig Brug i Husholdningen 

Gasovne, sorte og etnaillerede af mest besparende 
Fabrikata. Elektr. Varmeovne, elektr. Strygelem, 
ovne, Gasapparater, Petroleumsapparater 

Emaillegods — blaat, gult og grønt 
Aluminiumshogehar og -Kageforme, -Kander ni. in. 
Tøjruller paa Fod og til at stille paa Bord 
Husholdningsvægte, Brødskærere og Kodhahhere 

P. C. Holm Allinge 

og Porcelain i mange Former og 

Petroleums- 

gælder det 

Børnesko... 
- gaa til 

Carl Larsen, 
Vestergade 

Vi har det store Udv. og smaa Pr. 

Altid største Udvalg! 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- & Guldsmedeforr. 

Averter iNordbornholm 

Julegaven finder De lettest hos os 

Vi har Lysekroner, Læselamper, Bordlamper, Sen-
gelamper, Kiplamper, Skrivebordslamper, 
Ozonlamper, Lampetter, Moderne Lofts-
belysninger og Ampler 

Nyhed Barberspejl med indlagt Lys 

Vi har Lommelamper og Cyklelyg 
ter i stort Udvalg. Alle Stør-
relser i Batterier og Pærer 

Vi har De bedste Radiomodtagere 
De bedste BetalingsviIkaar 

Vi har Elektriske Brødriste, Varmepuder, Kami-
ner, Strygejern 

Nyhed Spar paa Strømmen, undgaa Ildebrand! 
Vi har Jernet, der selv afbryder Strømmen 

Vi har den gode, billige Støvsuger til kun 125 Hr. (Ratebetaling) 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
Telefon Allinge 95 

S. Aa. Andersen 
	

William Lind 
aut. Installatør 	 exam. Radiotekniker 

1 
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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 Hansens Eftf. - Sandvig 

NORDBORNHOLM — Side 4 

ALT TIL JULEBAGNINGEN -KØB DET I PRODUKTEN 

il 

Fortsat fra Side I. 

Faktor for vore Forfædre, findes 
endnu, men dog ikke i samme Om-
fang som tidligere. Man troede den 
Gang paa onde Magter, og som Mid-
del mod disse tegnedes Kors paa 
Huset med Tjære over Stald- og 
Ladedøre, endvidere ridsedes Kors 
i Korndyngerne paa Loftet. Karlene 
væltede saa meget Korn og Hø ned 
fra Stænget, at de havde nok til 
hele Julen; Laden maatte desuden 
ikke være tom i Julen. Man mente, 
at Staal og Jern værgede mod Trold-
tøj, saa man satte Redskaber og 
Metalstykker over Døre og Spræk-
ker, i Korndynger, Brønde, ja end-
ogsaa paa Møddingen. Hvis man 
havde glemt at tage Ploven hjem 
fra Marken, maatte man hente den 
hjem; Husfaderen skulde nok sørge 
for at faa den hjem, for ellers, si-
ges der, fik Konen Lov til at raade 
i Huset, og det vilde Husfaderen 
næppe give sit Jaord til. 

Forts. i næste Nr. 

Frøavner og yfahrn  Sukkerroer er 
til Salg el. byt- 

tes med Sæd eller Svin. 

C. Kloner, Skovfryd, Olsker. 
Tlf. Allinge 103 y. 

Kristelig Lytterforening 
udtrak følgende Nr. paa Menigheds-
hjemmet Søndag d. 4. Decbr. 

And, hvid Seddel Nr. 48. 
Radering, gul Nr. 61. 
Gaas, laksf. Nr. 10. 

Gevinsterne kan afhentes hos 
Bygm. Kr. Kofoed, Fuglesangen. 

Tlf. 77. 

Hjemmeslagtning 
udfares. Telefon Rutsker 17. 

illegaven 
til store og smaa a 
finder De hos os 

ri 	i et stort Udvalg. o 
in
in 	 o 

a 

1 Jobs. Sorensen . a 	
B 	P a,I3  
Bog-, Papir-, Foto- Ei 0 	 ri 

a oa Manufakturhandel 	0 a 	 0 
o Sandvig 	 a 
a 	 a 
O 0 
cumaaanenaaaarmaaaaocamorm 

Høj teydelse... 

Herligt smager 

KAFFEN 
(som vi selv blander) 

og nu til Julen faar den 

et ekstra Tilskud af 

fin Java og Plocca 
Pr. halvkg. 260 eller 195 

Nordlandets 
Handelshus 

,tileskoen 
fiks og billig til Store 

og Smaa 

i Skotøjs-Centralen 
De kan faa! 

Kirkepladsen, Allinge 

Fine, sorterede, friske 

Spise- og 
griadte6ler 
af dansk Avl sælges,  til 
meget rimelige Priser. 

Nordlandets 
Handelshus 

2)interen staar 
for Vieren... 
Foreningsfester og Selskaber 
florerer I 

Er De ikke helt tilfreds 
med Deres Teint eller 
Deres Hænders  
Udseende— saa gaa til 

Ragnhild Rowold 
Klinik for Fod- og 
Ansigtspleje samt Manicure 

Mangeaarig Erfaring 
Diplom fra Lesquandieu-Skolen i Kbh. 

;,.ejer det sig om 

Selskabs- 
Sko 

- gaa til 

Carl Larsen, 
Vestergade 

St. Udvalg - mange fikse Nyheder 
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3ifusmoderen6liver altid glad for 

Hvide, mønstrede og ensfarvede Duge 

Se vor Udstilling 

og læg Mærke til de smaa Priser! 

Nordlandets Handelshus 
:711111111111111111111Il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
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Til Julen 
4,  bruger man det bedste Mel til Bagningen - - - 
*A 	 4 , 

V 	

og det faar De, naar De forlanger Mel fra 

43  Gudhjem Mølle _ hos de Handlende 
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Blomster og Frugt til Julen 
Vi har et virkeligt righoldigt Udvalg i: 

Figner, Dadler, Appelsiner, /Ætter, Nødder 
Tørrede Frugter — — Rødkaal til Gassen 

Bestillinger paa Julekranse modtages gerne 

Frugthuset 	Allinge — Telefon 170 

Slagtede Gæs og Ænder 
helst lukkede men ogsaa opskaarne Varer af god Kvalitet 
modtages gerne til bedste Afregning den 19. og 20. Dec. 

Nordlandets Handelshus 
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KUNSTGØDNING 1TRIFOLEUM FRØ KØB DET I PRODUKTEM 



Skal vi have 
en hvid Jul.,. 

Den bidende kolde Blæst stryger 
ind over Landet og faar Kusken 
paa Vognen til at slaa Kørekappen 
op om Ørerne. Det er snart Jul, 
og man kan naar som helst vente 
Snevejr, men paa Landet vil man 
gerne vente med den hyggelige hvide 
Sne til lidt nærmere Juledagene. 

Ja, vil vi ikke allesammen gerne 
have en hvid Jul. Der er en egen 
Stemning over Juleaftensdag, naar 
den naar frem til Skumringen, og 
der falder store hvide Fnug til Jor-
den; lidt efter lidt dækkes bande 
Gade og Gaard. Lyset tændes i 
Stuen, Gardinet trækkes for og saa 
er Tidspunktet kommet for Risen-
grøden med Mandel i; og Julegaa-
sans Duft sniger sig ind gennem 
Nøglehullet fra Køkkenet. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Kamelulds-Sko 
er en god og praktisk 
Julegave 

Aeb den hos 

J. B. Bach Klemensker 

TAGE 
bør ogsaa til denne 
Jul levere Deres 
Forbrug af 

Bred eg Kager 
Stegning udføres 

Tage Andersens Bageri & Conditori 

AUTOKORSEL 
med 5 Personers lukket Vogn. Moderate Priser. 

Tag Telefonen og forlang Allinge 130 x 
– vi kommer straks! 

Kast Falk 
„Aabrinken"– Tejn 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Maskinsnedkeri - Ligkistelager 

Telefoner: Allinge 77 og 79 

VOGNE realiseres 
for at skaffe Plads! 

3 Stk. 2 Spænder Fjedervogne, med og uden Patentaksler, Bæ-
reevne 1000 til 1500 kg. 4 Stk. 1 og 2 Spænder Fjedervogne 
(400 til 600 kg) 1 ny Fastvogn med Kasse. 1 brugt Fastvogn 
til Skovbrug (svær) sælges billigt. 
Endvidere sælges estra billigt: 1 brugt Fastvogn uden Kasse, 
i saa god som ny Gig m. nyt Gummi og Patentaksler og 1 lille 
Paahængsvogn til Bil med Lad og godt Gummi. 

Sælges eller byttes billigt! 

C. Pedersens Smede C 
Tlf. Allinge 98 Maskinværksted 

Paa Søndag 
spiller vi Kl. 16 - - - 

og vi fortsætter hele Aftenen I 

Elverhøj-Kroen, Stammershalde 

Det er stadig fint Plantevejr! 
Plant derfor nu: 
Frugttræer i alle de bedste Sorter fra 
75 –150 Ore pr. Stk. Forsendes 
overalt. 
Helene Andersen, 	Dalegaard. 

Træffes bedst i Haven Fredag og efter Aftale. – 

Sol, Aroma og Velsmag 
kendetegner Aarets Frugthost. 

Af Kaliforniens store Overflod har 
vi købt dejlige Frugter og sælger 

Store, kcernefri, blu Rosiner til 40 42 50 øre pr. ,/,,,kg 
Sct. Clara Blommer af ny Høst 38 45 50 øre pr. 72,kg 

og &fyrigt 
Abricots - Fersken - Blandet Frugt - Æbler i bedste Kval. 

Priserne er smaa og tiltalende for enhver Pengepung 

Nordlandets Handelshus 

o,  
140fildm isjø  

klagaver... 
I Vinjtertid, ulada Vær, 
enj ska hå goa varma Klær, 
aa ente gaa aa frysa. 
Tå daj en Tur te Reusch wer Hawn, 
de bier te baadde Glæ aa Gawn, 
hanj UjIted hår en Massa, 
te Priser som kanj passa. 

Her Trøjer, Røjser, Nosser e 
i Bomuji, Uji aa Sølkje me, 
aa ded e Kram, der då.uer. 
Ja, hanj hår alt som tænjkjkes kanj, 
te Bællana aa Kon aa Manj, 
her e åu nåd aa vælla, 
aa Reusch vel gjærna sælla 

Aa Tæppe, Lågen, Dynevaar, 
de bæsta her hos Reusch du faar 
te gaddelia Penja. 
Hår Hånjkle, Forkle. Bællabler, 
aa Larrit, Drajl aa majed mer. 
De Såger e som våra, 
saa du vel majed spåra. 

Aa ska dinj Konna varra granj 
aa jøs aa pen, non saa minjsanj 
te Reusch nok Kossinj sætter. 
Hanj Kjåulatøj saa fint hår me, 
aa Frakka, som paa Modan e. 
Jo, du ska ente ina, 
her Damer kanj ble Tina. 

Aa ves du e i vilare 
me bilagaver du ska gje, 
saa e her nåd for ajle. 
Aa Får aa Moer, Bællana 
hos Reusch nu ajle kjevva'na, 
fraa øst aa vest aa sønner, 
aa Bybo lesom Bønner. 

4 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Fra Uge til Uge 

Familienyt. 
Lørdag cl. HL vies i Allinge Kirke 

Frk. Else Jensen, Datter af Fabr. R, 
Jensen, Almindingen Træskofabrik, 
til Murer Janus Holm, Hasle. 

Fredag d. 9. fejrer Kommunekas. 
Chr. Bendtsen og Hustru, Tejn, de-
res Sølvbryllup. 

Postbud Dam, Allinge, kan Lør-
dag d. 10. fejre sin 65-aarige Fød-
selsdag. 

Enkefru Signe Sandersen, Allinge 
døde i Onsdags, 83. Aar gl. Begra-
velsen Finder Sted Søndag fra Allinge 
Kirke. 

Gudstjeneste Søndag. 
Allinge - Kl. 14.00 
Hasle 	Kl. 10.00 
Klemensk. Kl. 9.30 
Olsker 	Kl. 9.30 
Rutsker 	Kl. 14,00 
Rø 	Kl. 9.30 

Mund- og Klovsygen 
er nu naaet til Allinge, idet den er 
konstateret hos Avlsbr. Jens Jensen 
i Løsebæk. 

S. B. K — A. S. G. — 8— 0. 
I Torsdags spilledes den omtalte 

Kamp mellem Svaneke Badminton 
Klub og ASG's Badmintonafdeling. 
Resultatet blev en stor Sejr til Sva-
neke. Nærmere Omtale af Kampen 
følger i næste Nr. 

Nordbornholms Kino 
spiller Fredag og Lørdag den me-

get omtalte Gigli Film „Kærligheds-
sangen", og „Den grønne Elevator" 
spilles Søndag, Mandag og Tirsdag. 
Vil De have en hjertelig Latter, 
bør De se denne Film. 

Thi 1116yder 

god Byttehandel 
idet vi ogsaa i Aar 

køber og af regner 

alle gode sunde Sid 
varer a extra haj Pris 

naar der gøres Indkøb i 

Nordlandets 
Handelshus 

Alt i Bred & Kager 

Fødselsdagkringle 
►  

Lækre Smaakager 

»en 6edste Juleliage 
køber De hos 

sager t. ilfald 

Sælges billigt. 
Billiard med alt Tilbehør, forsk. 

Borde, deriblandt stort mørkt Ege-
træs Spisebord m. Plader, 40 forsk. 
Stole. 20 Malerier af Mogens Ege, 
Svend Nielsen o. fl. realiseres. 

Axel Frederiksen, 
Tlf. Allinge 25. 

Et godt Orgel 
er til Salg. Pris 125 Kr. 
Allinge Jernbanestation. Tlf. 22. 

Lille Lejlighed 
med elektr. Lys er til Leje straks 
ved Henv. til Chr. Svendsen, 

Tornly, Roseng., Allinge. 

Pige, 
helst kendt med daglig Madlav-

ning, søges. 
Fru Mauritsen, 
Østergade 2, All. 

TEJN 

0 1 All til Julebagning og Juleknas 
i den helt rigtige Kvalitet 

Fikse Ting i: 
Skjorter 
Slips 
Sokker 
Handsker 
Tørklæder 

Julekaffen 
bliver af den 
sædvanlige 
ekstrafine 
Kvalitet 

Stort Udvalg i Legetøj og 
nyttige Julegaver, passende 
til hele Familien 

Axel Mogensen - Tejn 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

}prøv i Aar 
at købe Julegaverne i 

TEJN MANUFAKTURHANDEL 
Telefon Allinge 8 v 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Skraederiet 
i Tein 

anbefaler godt Arbejde, moderne 
Snit og fineste Pasform. 

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer af Herre- og Dame-
Garderobe udføres godt og billig t 

Telefon Allinge 100 v 

Masser af 
nyttige Julegaver 

til Damerne 

Mod Jul... 
Jeg glæder ktig i' denne Tid, 
nu falder Julesneen hvid, 
saa ved jeg, Julen kommer. 
Min Far hver Dag i Byen gaar, 
og naar han kommer hjem, jeg staar 
og ser hans store Lommer. 

Og Mor hun har saa mange Bud, 
hvert Øjeblik skal Anders ud -
og Mor og Anders hvisker. 
Men jeg kan dog nok høre – tys -
i Morges var det Julelys 
og røde Baand og Svedsker. 

Gid det var Jul ! Hvor det var rart. 
Men nu maa den da komme snart, 
det varer ikke længe: 
for – fra min Stol ved Vindvet her 
paa Køkkenmuren jeg jo ser 
alt Julegaasen hænge! 

!Brug 
Otto J, Lunds 

„Vår Larkan ryggar" 
som Sulegave 

Pris 3 Kr. 
Faas hos Boghandler 

GÆS LÆNDER 
d. 19. - 20. - 21. Dec. 

HUMLEDAL 
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Enten det gælder 

JULEGAVER 
eller 

JULEVARER 
køber De det godt og billigt hos 

MASSER AF LEGETØJ 
Store og smaa Ting 

Tag Børnene med og kom 
ind og se paa Sagerne 

Vi gemmer det gerne for 
Dem til Juleaften 

44.44.4.44......■.444■44444444~4■44.4.4■■■4.4"■4■"44■•■•••.~4■44414.4■4.1444.4.44.4w.4 
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Tilse Julegaver 
Guld-, Sølv- og Pletvarer 

Krystal og Alabast 
Smykker, Ure m. m. 

i righoldigt Udvalg 

Richard Nielsen 
Klemensker - Telefon 81 

N11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111k7, 

KLEMENSKER 



TIL 
JULEN 

anbefales alt 
indenfor Kolonial 

Kun prima Varer 
fil rimelige Priser 

Juleknas - Frugter - Nødder 

Cigarer og Vine 
Stort Udvalg til alle Priser 

GRBRIBECH CO Det aiveA. 
mere og mere almindeligt 
at give praktiske Julegaver. 

Vi har Forretningen stoppet 
med praktiske Julegaver, og 
er De forhindret i at komme 

, ti 
	 selv saa telefoner »Hasle 39« 

eller skriv, og vi skal nok 
ekspedere samvittighedsfuldt 

Kærkomne Gaver 

Sengeforliggere fra 	2,50 
-do- 	Stragula fra 0,80 

Silkesengetæpper 
Ternede Duge fra 	2,65-8,85 
Lommetørklæder 

Moderne 

Herre- 

frakhrr 

Vore bekendte 
billige Børnestrømper 

Størr. 0 	  0,75 
Silke- 1 	  0,85 

Undertøj 2 	  0,95 
i vore 3 	  1,05 

bekendte 4 	  1,15 
gode 5 	  1,30 

Kvaliteter — 6 	  1,45 
7 	  1,60 

En kærkommen Gave 
til enhver Husmoder 
6 gode Frott4aandklæder for 3,50 

Halstørklæder - Silkeskjorter - Bindeslips 
Sokker - Pullover - Undertøj - Pyjamas 

Alt i smukke Gaveæsker 

Gør Deres Juleindkøb hos 

Andreas Thomsen 

Julekoncerten 
paa Torsdag 
den 15. de. Kl. 20 i 

Forsamlingshuset 

Koncert af det kendte 

Strygeorkester fra 

Aakirkeby 

Komedie: 

„Då de lavada te 

te Jylagjile 

ENTRE: 75 ORE 

0<=>0•:=0.z=>•0 
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Gennem Byen . . En) liclinj dyrk 
Håns Peter e kon lim År, 
hår Kjævta rø å krylut Flår, 
ded e enj ræjti Horra, 
I kanj hans Moer sporra. 

Hanj stagrar runjt på kårta Ben 
frå tili Mårn te Awtan sen, 
hår alri goa Stunjer, 
e triveli å runjer. 

Me Får hanj går på Mark — i Lå 
denj lilja Syrkinj e så glå, 
jo, Far hanj e denj bæsta, 
dærætte dorra Hæsta. 

A »Foks« å »Bliz« e fromma Og, 
som mener mer om Klap enj Strøj 
Håns Peter Mula nj klapper, 
å kjelent di enj napper. 

Ded sjer Håns Peter stødder saj, 
då tår hanj fæzeli på Vaj, 
hanj brøler, Iwen rinjer, 
hanj inj te Moer Pinjer. 

Hos Moer får hanj Kjys å Klap, 
å e dær Hol — enj Plosterlap, 
å et Pår Panjekåger, 
derte lid søda Sager. 

A om hanj så e ræjti rår 
te Jyl, då får hanj å sin Får 
enj Mølla, dær kanj måla, 
enj Håna, dær kanj gåla. 

Julen nærmer sig. 
Det ser man hurtigt ved en 

Tur gennem Gaderne, hvor de 
Handlende overalt har travlt med 
at pynte Vinduer med fristende 
Gaver. Inde i Forretningerne skal 
alt gaaes efter endnu en Gang 
inden Travlheden — jo, der er 
noget at rive i. Ikke nok med 
at der mases om Dagen, men 
mange Steder maa man ogsaa 
til det om Natten; og saadan sli-
der de stakkels Mennesker. i det 
lige til Juleaften Kl. 2, saa er 
det ogsaa blevet Jul for dem. 
Mon ikke de første Timer paa 
selve Juleaftensdag for disse Men-
nesker er de bedste i hele De-
cember Maaned? 

Er der mange, der glæder sig 
til Juleaften, saa er Børnene vel 
de fleste. Julen er mere end no-
gen anden Fest Børnenes Fest. 
Allerede nu kan man se dem 
flokkes om Vinduerne med alt 
det dejlige Legetøj. Gaa engang 
hen til saadan en Flok Børn og 
hør den Ivrighed og Begejstring, 
der lægges for Dagen: »Den skal 
jeg have — hvad for en vil du 
saa have — Jamen, min Far har 
lovet mig den Brandbil der hen-
ne.« — De smaa Stemmer sking-
rer i Luften som en Flok smaa 
Fugle ved et Kornneg en Vinter-
dag. Den lille fattige Dreng i 
den tyndslidte Trøje staar stille 
og hører til. Han ved godt, at 
hans Far ikke har Raad til at 
købe de dyre Gaver, men maa-
ske er en lille beskeden Ting i 
Stand til at skabe ligesaa megen 
Lykke hos denne Dreng. 

Naar Juleaften kommer, og 
Juletræet tændes, , udløses Bør-
nenes Spænding, og naar den 
lorlængede Sengetid indfinder sig, 
slumrer de trætte ind til Drømme 
om alt det dejlige, som Juleaften 
bragte med sig. 

A. Al. 

Julekoncerten. 
Som tidligere Aar arrangeres 

der ogsaa i Aar en Julekoncert i 
Forsamlingshuset Torsdag d. 15. 
Dec. Kl. 20, og Programmet er 
meget fyldigt. 

Det musikalske indfries af et 
stort Strygeorkester fra Aakirkeby. 
Orkestret er paa 12 Mand, men 

Gaa til „CITY" 
og køb Fodtøj. 

Gode Ideer til 
praktiske Julegaver 

G. Mogensen - Telefon Hasle 57 

CIDOCICIOCICICILIODOCKIDOCIDIXMOCIO 
a 	 a 
a 	 a a ci Største og billigste Udv. i 
a 	 ci 

Lædervarer 	a 
a 
a a 	 a a 	 k 	 a Kufferter - a 	 a 

a 

• 

Skoletasker - Punge - Mod. a 
a 

a 	
a • Bejletasker i Oksehud 7,75 o  

a 	 a  il . P. Kofoed ri 
ci 	 Cl 

a 

a 	 a Sadelmager - Tlf. Hasle 13 a 	 a a 
OIXICICICKICICIDEMODOCIOCIOCIOCIDOCI 

det kan ikke med Bestemthed si-
ges, om hele Orkestret kan med-
virke. I modsat Fald bliver det 
saa mange Mand, der kan komme. 
De, der har hørt dette Orkester, 
ved, hvad der venter dem, og hol-, 
der De af god Musik, maa De 
ikke blive hjemme paa Torsdag. 

Foruden dette opføres en Kome-
die skrevet af vor Hjemstavnsfor-
fatter Bødkerm. Aakerlund. Den 
hedder: „Då di lavada te te Jy-
lagjile" og udføres af de rutine-
rede og populære Hasle-Dilettanter. 

Som man ser, bliver det en me-
get underholdende Aften med et 
udmærket Program. 

Entreen er sat til 75 Øre, og 
hele Overskuddet gaar ubeskaaret 
til Juleindsamlingen for Byens fat-
tige. Alene derfor bør der være 
absolut fuldt Hus paa Torsdag i 
Forsamlingshuset. 

• 

Juletræet paa Torvet 
er nu ved at blive rejst. og efter 
Bestemmelsen skal det tændes før-
ste Gang den 15. Dec. 

„Jul i Hasle" 
Disse Sider i „Jul paa Nord-

bornholm" er som nævnt i forrige 
Nummer en Erstatning for det Ju-
Ieblad, der i de sidste 3 Aar er 
udkommet i Hasle. 

Det er vort Haab, at dette Blad 
paa en mere fyldestgørende Maade 
maa kunne forene Laud og By i 
et godt Samarbejde til alles For-
del. Læs de Handlendes Annon-
cer og se deres Udstillinger af 
Varer til Julen, der er nok at vælge 
imellem og noget for enhver Smag. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

En lidt brugt 

Vinterfrakke 
og to Jakkehabitter, den ene blaa, 
sælges billigt. Størrelse 120. 

Sknederm. L. Kruse, Hasle. 

o Yfusk 

Hvorfor fryse naar De horer i Bil? 

Min 7-Personers Chevrolet er for-
synet med Varme, saaledes at der 
er dejlig lunt overalt. 

Ring til Hasle 
	 P. Westh 

64 	 Hasle 

,)i! »e være velfriseret 
saa ring til 34 

Her udføres kun 1. Klasses Behandling 
Nyt „WELLA" Permanentapparat 

Tove Lambrecht 
Sandlokkegade - Hasle 

(bag Teknisk Skole) 

Unge gode Heste 
gtaar daglig til Salg eller 
Bytte med Slagtekreaturer 

NB. 	 G. Jørgensen 
Kredit efter Aftale 	 Telf. Hasle 84 

El Fotografi al Dem selv 
er den Bedste Julegave! 

Gør Deres Bestilling i god Tid. 
Optagelser hele Dagen til Kl. 19. 

Fotograf Ch. Svendsen 
Telefon Hasle 66 



Brødrene Rnker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygn ings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

A  ls HASLE BANK 
udfører alle Bankforretninger 
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Brd. JENSEN's Slagterforretning 
Hasle 	 -- E--  E 	 E  
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Kalve- og 

filt i kolonial 
Kun prima Varer. 

Største Lager i Vine og Spirituosa. 

Tørre Cigarer i stort Udvalg. 

Masser af Juleknas og Frugter. 

Jens Nielsens Eftf. 
Hasle 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

anbefale:: til Julen: 
Fineste Kalve-, Okse- og Flæskesteg 

Gæs og Ænder i prima Kvaliteter 
Altid I. Kl. Varer 	 Telef. Hasle 49 

• 

lv 
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Dame-Strømper 

som Julegave! 

• 
• • : 
• • 

• 
• 
•• 

• • : 
• • 
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Prøv vor ekstrafine 
Javablanding 

Silke, fra 
1.95-3.50 

Silke, vrangvendt 
4.25 

Silke og Traad 
1.45-3.00 

Uld og Traad 
1.65-2.85 

Flor 
1.00-3.15 

Bomuld 	1.00 

alt i prima 
gennemprøvede Kvaliteter 

• 

ANDR. THOMSEN i : • • 

Juleklipfisk 
Ønsker De en ekstra Vare, saa prøv at købe den hos mig a 

a 
a 
D 
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7ttle9aoerne 

Emil Westh's (Jr- & Guldsmedeforretning 
Telf. Hasle 116 

Lomme-, Armbaands-, Stue- og Vækkeure 

Guld- og Sølvvarer. Briller, Krystal, Alabast og Bordknive 

h̀øneklipper . 	28.00 
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Julekaffen 
ikke provet min Kaffe 

den er virkelig god 

fuleknas og Frugter 

Har De endnu, saa gør et Forsøg 

Cigarer  og Vine  

Einer Nielsen, Hasle 
Telefon 142 

0 

080  
a 

Goudaost, Emmenthaler, Roquefort, 

Gruyere og Camembert. 

Fiske- og Grøntkonserues. 	a: 

Altid de bedste Uarer, der kan fremskaffes. 

Tlf. 74 	 A. Lyster .° 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 

ciljemmelooet rfaah:eg Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

Xusk til Xejliden: 
Julekort 
Julemærker 
Julehefter 
Gaveæsker i fin Chokolade 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Julekager og Juleknas 
Stort Udvalg i 

Choltolade, Marcipan og KonfeKt 

Bestillinger paa Bred og Kager til Julen 
modtages gerne. 	 Telefon 32 

C. Pedersen, 	Storegade 	Hasle 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Læselamper - Lysekroner - Bordlamper 

Kig indenfor og se de nye 
Rad ioapparater 

Giv Deres Kone den nye Støvsuger M1EHLE - Kr.125,00 
Fine Betalingsvilkaar. 

A. Regnersen 
Hasle 

20 SalterKar 
i forskellige Størrelser sælges til meget smaa 
Priser og forsendes gerne med Bil ell. Bane. 

Ring til Hasle 105 og forhør Dem om Prisen. 
HASLE BØDKERFORRETNING 

Jespersens «Yerfølger 
EMIL JØRGENSEN 

Alt i Brød og Kager 	- 	Lækre Julekager 

NB. Prøv mine billige, brune Kager 

Julekonfekt i stort Udvalg 

Marcipanfigurer 

Bagning og Stegning udføres sam-
vittighedsfuldt. 

Bestillinger paa paa al Julebagværk 
modtages gerne ved Telefon 14 

Brødet bringes overalt. 

Solide og smukke 

• 
• 
• 
• 

køber De billigst i 

K. Munks 	• 
Møbelhandel 

Yebier 

Gaa ikke 
med vaade Fødder i Julen 

Send Fodtøjet til Reparation i god Tid  

OTTO HANSEN 
Skotøjsreparation - Hasle 

0 
() Tlf. Hasle 137 	Sæbehuset HJØRNET 
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Alt i Kosmetik 
Fikse Gaveæsker med 
Sæber og Parfumer 

Dekorationslys og Juletræspynt 
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tændes Julelys ene og 
straaler om Kap med 
de glade Øjne 
medens Julegaverne 
pakkes ud. 

Og hvad er der i Pakkerne, som faar 
Øjnene til at straale? Ih, jo! til MOR er 
der de yndigste Gardiner og 2 fine Senge-
forliggere. FAR faar en dejlig Uldvest og 
forede Skindhandsker. STORE-SØSTER 
faar en flot rød Ræv og lækkert Undertøj. 
Til LILLE-SØSTER er der en fin Æske 
med Kjoletøj, Skindhjelm og Luffer og 
STORE-BROR faar en Silkeskjorte og en 
smart Pullover med Lynlaas. Saa er der 
LILLE-BROR — den yngste i Flokken og 
Kælebarnet. Han faar en flot Ulster — 
saadan rigtig i »Mannafacon«, og saa faar 
han ternede Sportstrømper og ternet Hals-
tørklæde, saa Lille-Bror bliver skam fin i 
Julen. 

-- 	- - 
MOR har samlet en Bunke Kuner, saa 

helt ekstra faar hun og SØSTER fine 

Silkestrømper. 

Paa alle Gaveæskerne staar: 

Manufakturhuset 
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• Ærede Publikum! 
En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 

ved at lade Dem behandle i mine Saloner. 
Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Permanent-

Apparat, hvor man ved Hjælp af fine Maaleinstrumenter 
nøjagtig forud kan konstatere, hvor meget Varme Haa-
ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til-
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon. 

H. KOFOED 
Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma 
Bestil Tid. Telefon /24. 
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A. L. Dreyers 
Bagerforretning 

anbefaler 

Fint Julebrod 
og lækre Julekager 

Telefon: Hasle 68 

 

 

,degaver 
	

(11  

Det maa alle Damer gerne vide! 

at De hos mig faar den fineste 
Klipning, Jern- og Vandondulation. 
Min PERMANENTBØLGNING er 
anerkendt fra Skagen til Gedser 
paa Bornholm. 
Vær venlig at betille Tid! 

Der er et Sted paa Bornholm 

hvor Herrerne bliver smertefrit bar-
beret, klippet og friseret efter sidste 
Mode. 
Klarvask, Permanent, Vandondula-
tion m. m. 

Julecigaren og Julepiben er hjemkommen. 

0. H. KJÆR Den gamle lfjortuforretning 
ved Teknisk Skole - Telefon Hasle 113 

Avertr i Nordbornholm 
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JUL  
Gør Deres Indkøb i den Forretning, 

der ved sit store Varelager og rigtige 

Priser, giver Dem den bedste Betin-

gelse for at faa det, De søger. 

Julevarer, Gaver og Knas 
Kolonialvarer i bedste Kvaliteter 

• 

Isenkram, Glas og Porcelæn i stort Udvalg 

• 

Lækre Sager i Marcipan og Chokoladefigurer, 
Appelsiner, Dadler, Figen, Nødder m. m. m. 

den gode 

Moderne Smykker i Selv, Guld 
og Bronce 

Toiletsæt i Selv og Bronce 

Skeer og Gafler i mange 
forskellige Mønstre 

Lysestager, Skaale og Bredfade 
i moderne Faconer. 

Skaale, Stager, Rygesæt, 
Cigaret & Cigarkasser i Bronce 

Alabast og Krystal i st. Udvalg 

Consolure og Vægure i mod. Udførelse 
og med det smukke Bim-Barn Slag 

Herre og Dame-Armbaandsure med og 
uden Lænker. Elegante Faconer i Guld, 
Chrom og Staal. 

Vækkeure og Nipsure i 
moderne Faconer og Farver. 

Forretningen 

er IKKE aaben 

Søndag før ful 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- & Guldsmedeforretning Tlf.140 

Hvor Jule-Indkøbene 
go'res til Deres Fordel! 

Det er uoverkommeligt 

at opremse alle de for-

skellige jule-Gaver, De 

kan købe hos os. 

Men en Ting er sikkert: 

aflægger De Forretnin-

gen et Besøg, vil De er-

fare, at vi har en Mængde 

gode og smukke Jule-

Gaver til hele Familien, 

og som de alle vil blive 

glade for. 

Det store Udvalg, den 

gode Vare, den billige 

Pris. 
Køb nyttige 
Julegaver 

hos 

Fritz Reusch 
Allinge Telefon 5 

Julen 1938 
Se 2ldstillingen 

paa Lindeplads 

og læg 917terke til de billige !friser! 

Forældrene maa gerne tage Børnene med 

paa Søndagsturen, 

for Børnene gør klog Vurdering og vil gerne handle i 

Nordlandets Handelshus 


