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Trykning, Ekspedition og Bogholderi:
FREDAG, DEN 19. DECEMBER 1941
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74

En klients Drøm
af Ingeborg Vollquartz

Sent den næste Aften kom der
et Telegram fra Jens Peter; Lodsen fra Hirtshals havde taget det
med og besørget det for ham. Det
var kort, men for Forældrene saa
uendeligt indholdsrigt, og det lød
som følger:
„Om Forladelse, kære Forældre,
og glædelig Jul!"
Og saa kan det nok være, at
der blev Julestemning i Jens Peters Hjem.
000000000000000000000000000000000000

Fortsat fra forr. Nr.
Blodet blev som is i Moderens
Aarer. Jagerbommen — men det
var jo den spinkle, vandrette Mast,
der gik et langt Stykke forud for
Skibet ! Og der skulde hendes Dreng
ud i denne pibende Storm og bjærge
det store Sej! og surre del fast til
Bommen, medens han ikke engang
som de andre havde Dækket under
sig, men kun det skummende, oprørte Hav! Aa — det var jo uforsvarligt at sende det Barn derud i
dette forrygende Vejr, — havde de
Mennesker da ingen Samvittighed?
Hun vilde raabe det ud til dem, hun
vilde forhindre det, men saa kom
hun til at. se hen paa Jens Peter,
og i samme Nu gik det op for hende,
at her gjaldt det først og fremmest
om, at hendes Dreng lystrede Ordre,
her, hvor saa mange Menneskeliv
var afhængige af, om enhver gjorde
sin Pligt, her turde ingen svigte og da hun saa Jens Peter staa tøvende og angst, raabte hun af sine
Lungers fulde Kraft gennem Stormens Brusen :
„Gør din Pligt, min Dreng
Guds Navn!"
Det gav et Sæt i Jens Peter,—
han saa sig om nied et underligt
spændt, lyttende Udtryk i Ansigtet;
hun gentog sit Raab, stærkt og inderligt, — og nu vidste hun, at han
havde hørt det.
„Mo•er Mo'er," hørte hun ham
hulke, idet han strøg forbi hende
for at komme ned og gøre det,
der var ham paalagt.
Saa foldede hun sine Hænder i
Bøn, men hun saa ikke til sin Dreng,
— hun bad kun for ham. Hun
havde set et Udtryk i hans Ansigt,
der sagde hende, at slap han herfra
med Livet, saa behøvede hun ikke
længere at frygte for, at han atter
skulde fare vild.
For Jens Peter selv var de Minutter, han laa derude paa den spinkle
Mast og baksede med det store Sejl,
medens Bølgerne slog op overham,
Stormen ruskede i ham, og Sejlet
hvert øjeblik truede med at slynge
ham ned i det mørke, kolde Dyb,
som lange,langeTimer. Han tænkte
paa sin Moder, som han lige nu
havde haft en underlig levende
Fornemmelse af, var ham nær. Og
medens han laa der i det forrygende
Vejr, svævende mellem Himmel og
Hav, følte han ikke Spor af Angst
for at dø, men det var ham, som
skulde hans Hjerte briste af Sorg
over, at han saa let havde kunnet
glemme sin prægtige Moder, sit dejlige Hjem, sine skønne Minder om
de velsignede Juleaftener, han hav-

de oplevet der, og først og fremmest, at han i saa mange Maaneder
havde kunnet glemme Vorherre.
Hver Aften havde han i sit Hjem
været vant til at bede til ham, og
det havde altid gjort ham saa tryg
og glad, og nu begreb han ikke,
at han saa længe havde kunnet
undvære det. Han syntes, han pludselig forstod saa meget! De Kammerater, som han havde ladet sig
drille og opirre af, havde han ogsaa faaet et andet Syn paa. Det
var jo modige Mennesker, der vist
tit havde døjet ondt Og været ude
i Storme og Uvejr som dette, han
nu i Aften •— sin første Juleaften
blandt fremmede — var ude i. Og
medens han laa her, lovede han
sig selv, at hvis han overlevede
denne Juleaften, saa vilde han tage
Kammeraterne paa en helt anden
Maade. Kunde h an ikke faa en
god Indflydelse paa dem, hvad
han dog vilde prøve paa, saa vilde
han i hvert Fald aldrig mere lade
sig paavirke til det onde af nogen!
Og derude paa den spinkle Mast,
i Stormens Tuden, medens Bølgerne Gang paa Gang slog op
over hans Hoved, bad Jens Peter
uden mange Ord sin Juleaftens
Bøn til Gud, bad ham om Tilgivelse, fordi han saa længe havde
glemt ham, og takkede ham under
Taarer, fordi han i Aften gennem
sin Moder atter var blevet kaldt
til ham.
Saa var Jens Peters Arbejde
fuldført, og da han igen stod paa
Dækket, var de yngre Kammeraters Miner hverken spottende eller
drillende. Der er intet, der giver
Respekt, som Handling, og Jens
Peter følte, at han nu havde vundet en Position iblandt dem.
Kort efter løjede Blæsten af og
Maa nen kom frem, Faren var ovre,
og de af Mandskabet, der ikke
havde Vagt, gik atter til Køjs. Jens
Peter var dog først henne i sin
Skibskiste, hvor han ved Kahytslygtens Skær fandt sine Foiældres
og Søskendes Billeder frem.
Længe laa han og stirrede paa
dem, medens Taarerne trillede ned
ad hans Kinder, men ingen af hans
Kammerater torstyrrede ham, ikke
et spottende Ord faldt der, ikke
en Gang da han fra Bunden af
Kisten hentede sin Salmebog frem
og læste alle Julesalmerne, lige
fra „Et Barn er født i Betlehem"
til „Glade Jul".
Da Jens Peters Moder saa det,
drog hun et dybt og lykkeligt Suk
— og Drømmens Engel forlod
hende.

? !rar Ski som Julegave?
Hvad mener De om det?
Vi har Lager af 1. Kl. Skilængder og Tilbehør.
Bestil denu i god Tid til Julen. — Tlf. Allinge Nr. 77 og 79.

gfofoed & Mortensens 2yggeforretning.
Som saa mange andre, skulde ogsaa De prøve vor fine

Mrwa Silkestrømper ti! 5Cr. 3,85
det er virkelig noget for sig selv.
Alle gængse Farver og Størrelser i Uld-, merc.- og Traad-Strømper
samt Silkestrømper til timelige Priser.
Mange siger, at vore Strømper er de bedste paa Nordbornholm.

Esper Hansens Efterfølger, Sandvig.

Jakobs
Frierfærd.
Nu er Jakob „en gammel UngKarl", og selv om han har holdt
sig godt, kan det ikke skjules, at
Aarene ikke er gaaet helt sporløst hen, og der er kommet mange
Sølvstænk i Haaret. Men da Jakob var ung, var han en af de
gæveste Karle i Sognet. Hvor han
viste sig, dvælede Pigeøjne da
ogsaa længere ved ham end nødvendigt; men Jakob var baade
kritisk og kræsen, og med denne
Vejen og Vragen svandt Jakobs
Ungdomsaar.
Endelig mente lian dog at have
fundet den rette. Hun boede et
Par Mil sønder i Sognet og skulde
efter Sigende have alle de Fuldkommenheder, som en ung Pige
efter hans uforgribelige Mening
burde have. — Og saa var hun
Arving til en god Gaard. Det varede da heller ikke længe, inden
Jakob besluttede at aflægge Besøg.
Det var en herlig Sommerdag,
og Jakob kom standsmæssigt frem.
Hestene bar det pletterede Seletøj,
deres Hove var sværtet sorte, og
Vejtræerne spejlede sig i Vognens
Lakering.
Da Jakob kom agende ind paa
Gaardspladsen, blev han overordentlig vel modtaget, Gaardens to
Karle kappedes om at spænde Hestene fra Vognen, og hans tilkommende Svigerforældre viste
ham omkring i Stuer, Udhusene,
Mark og Have.
Medens alt dette foregik, havde
hans Udvalgte umaadeltg travlt
med at udvikle sine husmoderlige
Egenskaber. — Jakob skulde ikke
købe Katten i Sækken, han skulde
tværtimod overbevises om, hvad
Kirsten duede til i et Køkken.
Dampen bølgede op fra en Kedel nye Kartofler, der var i Kog,
og Stegegryden stod parat til at
modtage et halvt Dusin af de tidligst tillagte Kyllinge, som maatte
strække Hals i Dagens Anledning.
Jakob nød Rosenduften ude i
Haven, mens Kirsten vimsede omkring mellem Fade og Pander.
Det var tydeligt, at hun var en
Kende nervøs ; men det vil andre
maaske ogsaa blive, naar vi skal
dele vore Tanker mellem poetisk
Kærlighed og prosaiske Stegegry
der.
Forts. paa 4. Side.

29 Aarg.

,fif vad OnAer .9e til Jul?
Vi har De virkelig gode
gamle Mærker i

Parfumer og
Eau de Cologne
i alle Prislag.

Til Herrerne: Barbersprit, Sæbe o. s. v.
og saa de nyttige Ting -

Isenkram, Glas, Porcelæn.
ulelys og Pynt faar De
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PRIMA

Fine Julestege
og fint Julepaalæg
Prima )Ender og, Gæs
Bestil i god Tid den Steg, And eller Gaas, De skal have.

W. Rømers Slagterforretning
Telefon Allinge 118 og 136
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Gør Deres Indkop at
hos

Brød og Kager
Bager Andersen, Sandvig.

Altid 1. Klasses Varer

Bringes overalt.

Sænk paa Jule-Yrofiosten
Vi har alt det, der skal til
for at gøre den lækker og festlig.
Alt i iste Klasses hjemmelavet Paalæg og Salater.
Rejesalat, Fiskesalat, Frugtsalat, Sildesalat.
Roastbeut med Leg, Flæskesteg med Redkaal og Svær.
Hjemmelavet Sylte og Lungepølse osv. osv.
Flæskestegen kan De stole paa er iste Klasses.
Selskabs-Smørrebrød til rimelige Priser
leveres paa

Lillian Clausen - .eindeplads.

Til Damer:

Til Herrer:
Stort Udvalg i Handsker, Seler,
Manchetskjorter og Slips i flotte
Farver.

Halstørklæder i mange Mønstre,
Strømper, Handsker, moderne
Undertøj i Chermeuse, Kitler og
Forklæder.

Til Børn:
Baby-Udstyr, Strømper, Luffer
i Skind og Uld, Huer, Slipovers,
Pullovers.

Altid de sidste Nyheder.

2>induerne
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Køb Deres Julegaver i ALLINGE MESSE
w~~atzt~~6~~~~1

Julegaver
Armbaandsure, Lommeure, Vægure,
Consolure. Nipsure, Vækkeure, Køkkenure
Armlænker, Halskæder, Ringe, Ørelokker,
Naale, Brocher, Manchetknapper,
Slipsholdere, Toiletsæt, Smykkeskrin,
Pudderdaaser, Cigarkasser, Cigaretkasser

Vonrad Xansen
▪ Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
ved ilavnen
Telefon Allinge 110

Katteservicer, Bredfade, Lysestager,
Vandkander, Drikkebægre, Sparebøsser
Skeer og Gafler i mange Mønstre.
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fffl ,,Candmændene siger vi:

I de første Dage kommer der
Skib fra Fredericia med

Prima kontroll. Foderblanding
som det sikkert kan betale sig at give

de gode Malkere af Køerne.
Analysebilag over Sammensætningen
foreligger og udleveres.

Ring Telefon Allinge 7 og gør Bestilling.

Nordlandets Handelshus
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Nyt i Bronce, Alabast og grønlandsk Sten

En god Frakke samt et Pressefyr billigt til Salg
Skrædder Bay Olsen, Allinge
qj ••• • Ni, • • • .• • • • • • • fb • • ••• • ••• • *********•• • • • • • • ••••
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U LE GAVER
Stort Udvalg i Porcelænsafdelingen i Kaffestel, Thestel, Spisestel,
Kabaretter, Skade, Glas, Asietter, Glasfade m. m. Her findes let en

6)

nyttig og smuk Gave.

e

det gælder om at udnytte Melkortene bedst muligt.
Krystalvaser og Skaale er en smuk og kærkommen Gave.
Køkkenudstyr af alle Slags kan købes til meget rimelige Priser.
Til Herrer haves gode Barbermaskiner, Barbersæbe, Brillantine
og Barbersprit, Lommeknive, Neglesakse m. m.
Værktøj af alle Slags.

Gasovne og Bageforme er meget anvendelige i denne Tid, hvor

,
8

13 • C • H3 rn.
Allinge
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HALM

Læg Mærke til, at vi tager gerne
de Tej-Rabatkort, der uddeles efter

til Salg.

14. Dec. 1941 som Betaling for
alle Indkøb af

Gartner Kofoed
„Hallelyst"

Beklædning af alle Slags
og vi har mange gode Varer at sælge. — Kom ind og se- paa

Varerne i

Nordlandets

Handelshus

Julegav er

til store og smaa
finder De hos os i et
stort Udvalg
Musik—Elever modtages
Grundig og samvittighedsfuld Klaverundervisning garanteres.
Elev af kgl. Ope:arepeditør Edvard Borregaard, samt flere
dygtige Lærere i Udlandet.
5 Kr. pr. Maaned for en ugentlig Lektion.

Oda Hjortbel Christensen, Allinge

Joh. Sørensen
Bog-, Papir-, Foto- og
Manufakturhandel, Sandvig

Radio
()'"

Den rigtige
Mulegave

ti Damerne
til

Y' j

findes i stort Udvalg og gode Kvaliteter. Vi nævner
saaledes bl. a.:
Moderne Undertøj, moderne Strømper,
moderne Handsker. Tørklæder, Kitler,
Forklæder, Luffer og Vanter.

Korn ind og vælg i

Nordlandets tlandelshus
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Nye og brugte Apparater samt
Anodebatterier til Salg.
Akkumulatorer oplades.

Ludvig Dellgren, Olsker
EICIMOCRITUSE331:11:11303:113C1MDCEI

Forær Deres Kone
en ny Hat til Jul
men køb den i

Visken
DEMIL11:1131393GSS13130EIECE1311131:11=1
1:112139CIDEIMI0C112[313ECISCICIEIGMEJ

Al Lastkorsel
udføres
Werner Falk, Tejn
Telefon Allinge 130 v
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Broncerammer og Rammelister.
Lever Deres Billeder til Indramning her. :
•
Telefon 4.
•
•
•

Stort Lager af
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••• Fotograf Alfred Køller, Allinge.
•••
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Fra Uge til Uge
Juletræerne i Allinge-Sandvig
Paa Søndag er det den store
Søndag før Jul. Juletræerne i
Allinge og Sandvig vil straale i
al deres Glans. Pastor Langhof!'
taler i Allinge Kl. 16 og i Sandvig ved ca. 17 Tiden.
Som sædvanlig er der ved Træerne opstillet Bøsser, hvor man
kan give sit Bidrag til fattige og
syge Mennesker, saadan at ogsaa
disse kan faa en glad og festlig
Jul. Lad os i Aar alle være med
hertil. Ingen maa gaa forbi de
to Juletræer uden at lægge en
lille Skærv i Bøsserne.

Julens Lukketider
Da alle sikkert ikke er klare
over, hvorledes der lukkes i Dagene op til Jul, bringer vi her
en Redegørelse for, hvorledes
dette arter sig efter de nye Lukkebestemmelser.
Paa Søndag maa der holdes
aabent fra Kl. 14-19. Endvidere
maa der de sidste 6 Dage før
Jul holdes aabent til Kl. 20. Det
bliver altsaa til og med Tirsdag
i næste Uge. Juleaften lukkes som
sædvanlig Kl. 14.
I omstaaende Bekendtgørelse
fra de Handlende i All.-Sandvig
meddeles ligeledes, at der i Dagene mellem Jul og Nytaar lukkes hver Dag Kl. 16, ogsaa Nytaarsaften.

Gudstjenester i Julen
Allinge Kirke
4. Søndag i Adv. d. 21. ds. Kl. 1 I
Juleaften Kl. 17
Juledag Kl. 10
2. Juledag Kl. 14 ni. Altergang
Søndag d. 28. ds. Kl. 10
Skriftemaal Kl. 9,45
Nytaarsaften
Midnatsgudstjeneste Kl. 23,30
Nytaarsdag Kl. 10
4. Jan. Helligtrekongergudstj.
Kl. 19,30 v. Miss. Alf. Hansen,
Kina, og Sognepræsten

Tejn Kirke
Søndag d. 21. ingen Gudsti.
Juleaften Kl. 15,30
Juledag Kl. 14
2. Åledag Kl. 10
Søndag d. 28. ingen Gudstj.
Nytaarsdag Kl. 10
4. Jan. Helligtrekongergudstj.
Kl. 14 v. Missionær Alf. Hansen

Olsker Kirke
Søndag d. 21. Kl. 14
Juleaften K1.17
Juledag Kl. 10
2. Juledag Kl. 14
Søndag d. 28. Kl. 10
Nytaarsdag Kl. 14
4. Januar ingen Gudstjeneste

Skægfutteralet
I første Halvdel af det 18. Aarhundrede gjorde den spanske
Mode sig stærkt gældende i Europa. Dette var navnlig Tilfældet
i Østrig, hvor den aarhundredlange Forbindelse mellem Spanien og Østrig gennem Fyrstehuset begunstigede Indflydelsen.
For at være rigtig paa spansk
Mode skulde en Kavaler have
et velvoksent Overskæg. — Et
rigtigt velplejet Overskæg kunde
blive en 15-16 cm langt, og det
blev baade salvet og behandlet
med Vokspomade, saa det kunde
drejes sylespidst og staa ud til
Siderne. Man drev Omsorgen for
denne Mandens største Pryd saa
vidt, at man brugte Futteral til
Overskægget om Natten. Dette
Futteral, der paa Spansk blev
kaldt »Bigotera«, var indvendig
polstret med Hestehaar og blev
bundet fast til Ørerne.
Det var besværligt, men hvad
gør man ikke for Skønheden!
— At du er frygtelig ubarberet
og beholder Hænderne i Lommen, det kan jeg finde mig i,
sagde den unge Pige til sin Forlovede, men jeg forlanger, at du
ta'r Piben ud af Munden, naar
du kysser mig!

i

ulen nærmer sig!

Vinduerne er pyntet med Julegaver til store og smaa
og i Forretningen er der Hygge og Julestemning.
Mange Varer er fremlagt som Idc!er til Julegaver, men
skulde Valget af en Julegave trods alt være vanskeligt,
vil et Gavekort altid være en kærkommen Gave.
Se vore Vinduer, hvor der er udstillet mange
Gave-Ideer,

FritzReusch

I Ugen mellem Jul

Telefon 5

og Nytaar er Forretningen aaben fra
Kl. 9-16.
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tind6ydelse
I Stedet for at fortælle Dem en hel
Masse i denne Annonce, indbyder vi Dem
til at kigge indenfor i Kiosken og se den

juleudstilling
vi har arrangeret i Bogafdelingen.
Der er Masser af Nyheder i Bøger,
Julehefter, Brevpapir i Gaveæsker, Spillekort, Rygerekvisitter, Julekort, Servietter,
Juletræspynt, Bordfyrværkeri, Knallerter,
Borddekorationer, Spøg og Skæmt o.s.v.
De er Velkommen til at se paa Sagerne
uden nogen som helst Købetvang.

Axel Mauritsen . Kiosken, Allinge
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Mælk =Fløde=Smør

fUle 'd:ryksaer

Mejeriet

saasom

Kajbjerggaard

Regninger, Meddelelser, Konvolutter
Dags Dato, Vekselblanketter
Visitkort og Takkekort
Love, Regnskaber

Alt Murerarbejde
udføres.
Elmevej 1 er til Leje.
Murer M. Jørgensen, Allinge

Sange, Salmer
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Til Salg
1
1
1
I

Stenrulle
Klaver
Skrivebord
trehjulet Barnecykle

Kreatur-Foderblanding
85-90 skandinaviske Foderenheder pr. 100 kg.
Forhør om den billige Pris.

Bl. Kontor, Kiosken, Allinge, anv.

Radioapparater
Cykler
Spillekort

Hul paa Strømpen

Ideelle Julegaver I Planufakluraldellngen:
Manchetskjorter, Slips, Sokker, DameStrømper, Undertøj, Lommetørklæder og
mange fikse Smaating.

Absolut velassorteret r Kolonial og /uleknas.
Hvidkaal
Re dkaal
Æbler

Humledal Købmandsforretning - Tlf. Rø 61
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Vi har et smukt Udvalg heri, og Priserne er slet ikke afskrækkende.

Humledal Købmandsforretning
Telefon Re 61

111111111111011~1111
Nedennævnte Forretninger holder aabent til Kl. 20 hver
Søgnedag til og med Tirsdag den 23.
Juleaftensdag lukkes Kl. 14.
I Dagene mellem Jul og Nytaar lukkes Kl. 16 (ogsaa
Lørdag den 27. og Nytaarsaften.)

Nordlandets Handelshus — Produkten
P. C. Holm
Magasin du Nord -- Allinge Messe — Allinge Boghandel — Slagter Jensen — Conrad Hansen - Kiosken
Allinge Radioforretning — Prima — Papirhandelen Slagter Romer — Svend, Schack og Chr. Jørgensen
Aug. Lundgren — Esper Hansens Eftf. — Sandvig Boghandel — Allinge Brugsforening
All. Smerforsyning

Allinge

TEJN

ordnes nemt ved Opmaskning
hos
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Anne Marie Mogensen
Strandvej 27

Kom ind og se Juleudstillingen

Indleveringssteder:
Husmoderbørsen, Frisør Boysen,
Allinge Messe.

og De finder nok den rette Julegave.
Legetøj, Slips, Halstørklæder, Slippers o.m.a.
Ægte Krydderier til Julebagningen findes ogsaa.
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AXEL MOGENSEN - TEJN

2Iomster og frugt
i stort Udvalg.
Julekranse og Dekorationer.
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Svend Jørgensen, Ali,

Tejn manufakturhandel
har i Aar et meget smukt og righoldigt Udvalg i
Julegaver til baade store og smaa.
Kig indeuror og se vore
Manchetskjorter, Slips, Sokker, Halstørklæder,
Handsker osv. osv.

GRATIS GRØNT

til Kirkegaarden
leveres ikke, men jeg lægger friske
Graner paa Deres Grav nu til Julen. Prisen er meget billig:
Kr. 2,50 for enkelt Gravsted
Kr. 4,00 for dobb. Gravsted
Gartner Petersen,
Strandgade 24, Sandvig

Kaniner
købes til Slagtning.
Kaninskind og Katteskind købes
til højeste Dagspris.
Carl Jacobsen,
Vestergade 3, Allinge

Telefon 8 v
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Gør Deres Juleindkøb her!
Forskelligt Juleknas, Juletræspynt, Julelys
samt alt i Kolonialvarer.
Alabast, Glas, Isenkram

Klipfisk, Ærter, Kartofler

Varerne bringes overalt — Telefon Allinge 181 u

Karl Ipsen, Tein
0
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Lad

5færkomne

,tilegaven i
blive et Par Sko fra

Carl Larsen

til 3fjemmet
Bordlamper, Kiplamper, Læselamper,
Lysekroner, Pergamentskærme, Strygejern,
Varineovne, Varmepuder, Lampetter,
Ozonlamper.

Medicinskab m. Spejl og Lys kun Kr. 13,50
Siemens verdenskendte
Barberslibemaskine
Kr. 12,50
Phillips Lommedynamo

Byens største Udvalg i Lommelamper og Batterier.

( Lommelygte uden Batteri,
skal aldrig fornyes)

Ve stergade - Telefon 104

Allinge Tøjrenseri

Nyt!

Nyt!

Deres gamle Tøj bliver som nyt, ved en grundig Rensning og Presning hos os.

Kr. 16,50

Hurtig Levering - Rimelige Priser
K. HANSEN, Danchels Hus, Allinge

Allinge Radioforretning Telefon 95
I Jens Hansens Manufakturforretning
kan De al ti d købe gode og nyttige Julegaver.
~111111111~1~~1111111111111111

Aaaret er kvindens
fornemste 9rtid =
derfor skal det behandles med
Omhu og nænsom Haand.
Er De endnu ikke blandt dem,
der har prøvet vor

Imperial-Juno-Permanent
saa skulde De prøve det nu
til Julen.
Juno" er det absolut
fuldkomne Permanent Aparat.
Brændt Haar udelukket, og Resultatet altid smukkest muligt.
Vi bruger kun de org. Præparater

Ring og bestil Tid

Tlf. 53.

NISSEN BOYSEN
Herre- og Damefrisør — Kirkegade 7, Allinge.

,Itiledegen fra ålagterieti
Til Julen har vi Svinekam, Mørbrad, hjemmelavet

Sylte og Flæskesteg. Iste Kl. Paalæg og Salater.
Gør Indkøb til det kolde Bord hos

Dina Sørensen, Allinge.
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ønsker sig altid
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Skolegade.
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et fikst Slips
en moderne Skjorte
stærke varme Sokker
moderne varme Jrandsker.
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De gode Kvaliteter - og til den rigtige Pris - sælges
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Nordlandets Handelshus.
•

N y Barber i Allinge
Ny
Den 1. Dec. har undertegnede overtaget J. Webers
Herrefrisør-Salon i Allinge.
Jeg anbefaler herved Salonen til det ærede Publikums Velvilje. Altid skal jeg bestræbe mig for at udføre omhyggeligt
Arbejde ved reel Betjening.

Ærbødigst Frank Hammer
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Jakobs Frierfærd.

NYT
Forts

Kyllingerne stegte under Laag
og var ifærd med at antage den
tiltalende brune Farve, da Moderen kom ind i Køkkenet. — Hun
syntes nok, at Luften var en Kende
stram, som om Kyllingerne havde
haft „en Tanke", førend de kom i
Stegegryden, men hun slog sig til
Ro med, at der ikke kunde dufte
i Køkkenet som ude ved Rosenbedet. Desuden var Kyllingerne
slagtede Dagen i Forvejen, saa
ret meget medtaget kunde de ikke
være.
Bordet blev dækket med en skinnende hvid Hørlærredsdug, hvor
Glas og Porcelæn tog sig festligt
ud. Kyllingerne serveredes hele
paa Stegefadet, men saa snart de
blev baaret ind, begyndte Kirstens
Moder at faa bange Anelser. Duften mindede rent ud sagt om noget, man omhyggeligt holder borte
fra sin Spisestue.
Ved Jakobs Tallerken laa en
rød Rose. Kirsten havde heftet en
lignende Blomst ved sin Barm, og
hendes Kinder havde ogsaa Rosens Farve. Om det skyldtes Vartuen fra Køkkenet eller den Omstændighed, at hun første Gang
var under Tag med sin Tilkommende, er ikke godt at sige.
Jakob blev anmodet om at tage
til Takke med de Hverdagsretter,
lian saa paa Bordet, og fik straks
en af de stegte Kyllinger paa sin
Tallerken. Med et behændigt Snit
delte han den i to Dele, men i
samme øjeblik blev Stanken uudholdelig.
Blodet skød op i Kirstens Tindinger, men i næste Sekund blev
hendes Ansigt ganske blegt, og
randles stirrede hun over paa sin
Moder.
Ogsaa Moderens Ansigt skiftede
Farve et Par Gange, hun forsøgte
at fremstamme en Undskyldning,
men Ordene ligesom frøs fast i
Halsen.
Læserne har sagtens forlænget
gættet Aarsagen til dette Skaar i
Glæden, Kirsten havde været saa
aandsfraværende og nervøs i Køkkenet, at hun havde glemt at skære
Kyllingerne op.
Desværre kan man jo ikke let
snakke sig fra saadan et Uheld,
og Moderen søgte forgæves at
fjerne de famøse Kyllinger fra
Bordet, men Stemningen var spoleret. Jakob brød op, saa snart
Maaltidet var forbi, og jeg behøver næppe at sige, at hans Besøg
ikke blev nogen Frierfærd.
Karen græd sin Græmmelse bort
og blev nogle Aar efter lykkelig
gift med en anden. Men paa Jakob gjorde Kyllingehistorien et
saadant Indtryk, at han ikke endnu
er gledet ind i Ægteskabets Havn.
— Hans gode Mening om den
danske Kvinde fik hin Sommerdag et Knæk, som det aldrig er
lykkedes ham at forvinde.

i HUER i Filt og Plys,
bande til Damer og Børn.
Mange Nyheder i Børnehatte hjemkommer nu til Jul.
Altid sidste nyt i Damehatte.
Stort Udvalg.

Thora Pedersens Modeforretning, Allinge,
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For at glæde Børnene
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og gøre Julebordet festligt har vi samlet i mange Dage
og tilbyder dejlig Konfekt i Æsker og los Vægt,
mange Priser, gode Sukkervarer i Figurer, Kugler
og Bolcher. Mange Nyheder til Juletræet. Pyntelys
og Julelys.

Gør Indkøb snarest i
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Nordlandets Handelshus
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Julekort, Almanakker, Julehefter
Legetøj
Lædervarer, Brevpapir i smukke Pakn.

Papirhandelen, Kirkepladsen.
11~10e11■1~~

Forretningen ikke aaben om Søndagen
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For at støtte Julehandelen
tager vi gerne

prima Frihandelskorn
som Betaling for alle Indkøb, og vi afregner til højeste No-

tering — særlig for gode Varer.

Nordlandets Handelshus
••■••.~./Mil••■■■••■,•■•■■.««/M.M.11«.......~...•

Til Jul som til Hverdag
faas prima Flæske-, Okse og Kalvestege
samt prima Gæs og Ænder i

K. Jensens Slagterforretning, All.
92aar Cyklen strejker
I
saa yuu tit
! f
agman den
..q..917ikkelsens Cykle- cf. 5lutomo6ilforretning
Telefon Allinge 102.

Nu som altid

finder De det største Udvalg af alle Slags Kødvarer i
den lille Slagterbutik overfor P. C. Holm.- De er velkommen.

Gæs og Ænder i fine Kvaliteter.

Schack og Chr. Jørgensen, Telef. Allinge 144
De finder lettere

.,9'åen til hulegaven
lr
ved et Besøg i

nusmoderbørsen

