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Torsdag den 17. December
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kovfogden var af de gammeldags en af dem med et Skæg,
der bølgede helt ned paa Brystet,
hjemmeskaarne Horn-Knapper i
Frakken, og udendørs altid med
Bøssen paa Nakken. Han var fra
før den Tid, da Godsejerne sagde:
Jagt for sig og Forstvæsen for
sig, og hans hvasse graa øjne
havde kigget saa • ofte langs ud
ad Bøsseløbet, at der var blevet
dette paa en Gang rolige og snare
Glimt i dem, som træffes hos Søfolk og Jægere.
„Tærskeren" kaldte Egnens Krybskytter ham, „Tyrannen", sagde
Folkene i Skoven, „Brumbassen"
sagde hans Kone, Karen med de
milde Øjne; men det var nok nærmest et Kælenavn, og Tyrannen
i Skoven ytrede sig nærmest ved
et vældigt Forbrug af Ord og Alverdens onde Trusler.
Paa Klapjagterne kunde man
høre ham traktere en sølle Dreng.
der sakkede bagud, mens han gnavede Resterne af sin Mellemmad
sig, med Tilbud om et Skud Hagl
i Bagen — og meget andet, ledsaget af vilde og hævngerrige Gebærder. Saa saa man Drengen
trave femten Alen frem og gnave
videre, mens Skovfogden triumferende mumlede : „Kan I se, hvor
jeg flyttede ham."
Konen hed som sagt Karen. Hun
var lille og mild, og havde ret
de dejligste øjne, man kunde se.
Magen til dem havde den eneste
Datter, Anna, som dertil var 20
Aar, rund og let og smidig som
en Smalraa, og gik paa Fødderne
som var det Luft, hun traadte paa.
Skovfogden var stolt af hende.
Hun var den skønneste, der fandtes Sønden for Jernbanen fra
Grødby til Tofteskov, sagde han.
Hun var det dejligste i Verden!
sagde Hans Fjord, Aspiranten omme i Skovridergaarden.
Hans saa hende nu ellers ikke
ret tit. Han var kommen paa Distriktet som fattig Knægt, havde
slidt sig igennem ved egen Hjælp,
bestaaet Prøven med Glans, og
gik nu hos sin gamle Velynder,
Skovrideren, og hjalp til med, hvad
der faldt for, mens han ventede
paa bedre Tider.
Brumbassen led ham ikke og
havde forbudt ham at komme i
Huset, for han var fattig som en
Ulykke, og Anna skulde mindst
og
ind i en rigtig stor Gaard,
ingenlunde giftes med en lurvet
Aspirant; saa det var kun i yderste Løndom, de to mødtes.
Det frøs nogle Grader; blikstille
var det, og Sneen tog til at drysse
jævnt og tæt mod Aften. Skovfogden sad i Kakkelovnskrogen og
røg — og var hjertens vel tilpas.
Han havde netop til Aften faaet
sagt skøn Anna sin retskafne Mening om Hans Fjord, og saa var
der forresten Bageduft i Huset og
Juleforberedelser her og der, og

af Adam Jensen

Brumbassen elskede Julestemning
og Julesne og brune Kager lige
saa højt som — ja, som gamle
Vagtel. der snorkede i sit priviligerede Sofahjørne.
Avisen blev læst. Tidsskriftet for
Skovvæsen og den sidste Jagttidende fik sig en Overhaling, og
da der ikke var mere læseligt indenfor Rækkevidde, tog han fat
paa sin kæreste inhendørs Syssel
— at lade Patroner.
Række efrer Række, i snorlige
Geledder, troppede de færdige Patroner op paa Skrivebordet og
Skovfogd&I dampede løs paa Piben og lod Tankerne gaa paa
Vandring med hver eneste af dem.
Der var en Række med smaa Hagl,
Sneppehagl, og han saa paa dem,
hikkede øjnene og hørte Stærefløjt og klukkende Kilder, og saa
hvide Anemoner og gule Kodriver,
og Sneppen, den prægtige Fugl,
der buldrede op ligefor Næsen af
Vagtel. Og der var større Hagl,
der tog hans Tanker med paa
Klapjagt og Andetræk' og ensom
Vagt ved Rævegravene omme i
Bakken.
Saa rystede Bornholmeren inde
i Krogen ni Slag ud af den gamle
ormædte Kasse, og Skovfogden
kom til at tænke paa sin Te.
„Anna", brølede han, „Anna !"
Ingen Anna. — Saa brød Syndfloden løs, for hans Mistænksomhed laa paa Lur i denne Tid, og
selv om han havde vist Hans Fjord
af og svoret paa, at han aldrig
skulde faa saa meget, at han kunde
købe en gammel Høne for det,
hvis han tog Anna fra sine Forældre, kunde man dog aldrig vide
— — »Anna I" brølede han igen,
og saa fulgte der en Orkan af
Løfter, som i sig selv var nok tiI
at holde Skønjomfru ude af Stuen
til Uvejret havde lagt sig,
Orkanen gik over i en jævn,
arrig Brummen, der først standsede, da Datteren stod for ham
med Thebakken. Uskyldshvid og
sød og med et „Værs'god Far!"
satte den store Kontorkop og Romflasken foran ham. Brumbassen
drak The og røg videre, og engang imellem rystede han arrigt
paa Hovedet og bandede, men
Uvejret var ovre.
Næste Morgen stod Skovfogden
i Fedtlæders Støvler og laadden
Hue i sin Gangdør og saa ud.
Vejret var mildt og stille. Sneen
laa blændende hvid og jevn over
Hovmarkerne og Skovbunden, og
i Dag skulde han og Vagtel øve
den sjeldne Kunst — at gaa paa
Harespor. Det var Aarets sidste
Jagtdag, for selve Juleaftens Dag
blev der ikke løsnet et Skud paa
Distriktet, da var Vildtet fredlyst,
og Skovfogden kørte selv Skoven
igennem med Havrekærve og Roer
og Sække, fyldt med Affaldskorn
og Avner, fra Foderplads til Foderplads og fodrede Vildtet, at det

I30. Aargang

ogsaa kunde mærke, det var Jul.
Men i Dag gjaldt det Harerne,
og Skud paa Skud rungede den
hele Formiddag i Skoven. Vagtel
arbejdede med Tungen ude af
Halsen, og Skovfogden var i Perlehumør. Nede paa Mosen var en
jævntraadt Sti af mange Harepoter; han fulgte den, redede Sporene ud, og naar Morten sprang,
glammede Bøssen, og saa rullede
uvægerlig Haren i den hvide Sne.
Skovfogden lagde Vejen langs
Hovmarkerne, der grænsede til
Mosen, og nærmede sig paa det
Vis Hjemmet, og den femte Hare

Juletræet

skød han saa paa sin egen Mark.
Omme bag Haven traf han endnu
et Spor, det var lille og fint, men
han fulgte det dog for at naa det
halve Dusin; pludselig blev det
ene til to, og det sidste Spor var
af en vægtig Fyr, meget større
og dybere end det andet
Side om Side havde to Harer
hoppet; her og der havde de nippet til en Græstot, der ragede op
af Sneen, var saa gaaet videre,
stadig Side om Side, ad Mosen til.
Henne i Lavningen mellem Bakkerne kom en Standsning, og der
vendte Sporene af de lange Bag-

Linoleumssnit af Carl Bernhard Svendsen

Juleindsamlingen
i Allinge-Sandvig
Der er nogle behjertede Mænd, som ogsaa i Aar har
rejst Juletræet paa Torvet i Allinge og i Sandvig. De
minder os om, at Julen nærmer sig, og vi gaar og glæder os over dem og deres Lys, som desværre ikke i disse
Tider faar Lov til rigtig at udfolde sig. Men vi vil nødig
undvære dem, thi de minder os om, at Julen er nær.
Men staar de der kun til vor Fornøjelse? Hvad vil de
os mere?
Julen er Budskabet om Guds Barnhjertighed imod
Menneskeslægten. Julen er Hjemmets Fest. Til den hører ogsaa de tindrende øjne. — Vi vil gerne hjælpe hinanden, derfor staar disse Træer Ur og beder dig om et
Bidrag, som kan blive til lidt Hjælp og Glæde i en trang
Tid. — Der sidder flere Steder Børn, som gerne vil være
glade, eller et ensomt Menneske, som har svært ved at
blive glad.
Bøsserne ved Træerne modtager Bidrag hver Dag,
glem det ikke, naar du gaar forbi. Og Søndag Efterm.
Kl. 16 afholder vi en lille Sammenkomst ved Juletræet
i Allinge, hvortil vi medtager Salmebogen, saa vi under
Guds aabne Himmel kan synge Julen ind. Sognepræsten
vil tale. Juleaften indsamles i Kirken til samme Formaal.
De indkomne Beløb vil blive uddelt samvittighedsfuldt til dem, Menighedsraadet i Forbindelse med det
sociale Udvalg skønner har mest Gavn og Glæde af en
Gave. I Fjor kom et godt Beløb.
J. Nielsen Langhoff, Sognepræst

løb pludselig lige mod hinanden,
to og to. Neglene sad tydeligt i
Sneen, fæstede med et solidt lille
Tryk, sagtens for Balancens Skyld.
Skovfogden saa det hele for sig,
hvordan de to lodne Misser havde
siddet der og taget Afsked, Ingaske mimret Snude mod Snude i
et lille Kærtegn, før de gik hver
sin Vej.
Nu var Skovfogden saa sandt
ikke synderligt anlagt for det sentimentale ellers, naar det gjaldt
Vildtet; men alligevel — —. Han
skrævede uhyre forsigtigt over
Sporet og gik hjem.
„Kom lidt, Mor," buldrede han
ud i Forstuen, „jeg vil vise dig
noget omme bag Haven." Mor
Karen kom ilfærdig til og gik med,
og han skridtede foran til Stedet.
Enkelte Snefnug dalede, omme i
Granskoven skogrede en Fasankok. ellers var der stille og ensomt — og saa tog Brumbassen
sin Kone om Livet og viste hende,
hvad han havde opdaget; og da
de kom til Stedet, hvor Sporene
gik hver til sit, var der næsten
Andagt i hans Stemme, mens han
forklarede:
„Se her, Mor, her har de min
Tro siddet og sagt hinanden Godnat, og nu skal du se, det passer,
for de sidder nok bag hver sin
Knold her paa Læsiden."
Vagtel fik Lov at slaa an paa
Foden, og rigtigt — et Minut efter fløj en brun Bold ud af de tilsneede Græstotter lige under Næsen paa Hunden, der med et lille
Gisp satte Bagparten i Sneen og
kiggede langt efter den, som den
for over Bakkekammen.
De gik tilbage og fulgte det
andet Spor, og hundrede Alen
henne sprang en stor Ramler i
kaade Hop over Markerne, ud i
Mosen.
Jagten var endt. Skovfogden
sad ved Skrivebordet og førte sin
Journal, da det var gjort, tændte
han sin store Træpibe og satte
sig til Rette.
I Køkkenet brasede Æbleskiverne, og med Duften derfra kom
den kendte Julestemning listende
gennem Stuerne, og med den ti!
Forbundsfælle aabnede Mor Karen Døren og kaldte:
„Kom lidt, Far, jeg har fundet
et Spor omme bag Laden, som
jeg gerne vil vise dig."
Skovfogden brummede, men gik
med.
„Hvor er det?" spurgte han,
da de naaede derover. „Her," pegede hans Kone, mens hun viste
Vej — og se, i Sneen stod Aftrykket af en lille Pigefod.
„Det der," brummede han, „det
er jo bare Annas Sko."
Hun svarede ikke, listede blot
sin Arm ind under hans og trak
ham videre, og pludselig var der
et Spor til, jævnsides med Annas,
men meget større og dybere, tydeligvis af en Mand i lange Støvler.
Men ved Hjørnet af Laden standsede Sporene, og — ja, min Salighed, de vendte mod hinanden,
to og to, livagtig som Haresporene
før. Mor Karens milde øjne kiggede op i Mandens, hun pegede,
og saa hviskede hun :
„Se Far, det er næsten, som

Sulemaden stial være lækker!
Hjemmelavet Sylte med ægte Krydderi
Hjemmelavet Rullepølse med ægte Krydderi
Hjemmelavet Blodpølse med ægte Krydderi

Kornfede Gæs og Ænder

man faar det hos Dina Sørensens Eftf.
Sv. Hansen . Telf. Allinge 38
havde de staaet og kysset hinanden Godnat her i Sneen."
Dybt nede fra Skovfogdens Bryst
kom der en hul Brummen; den
blev stærkere og fik endelig Luft
i et drønende: „Brandstage mig,
Mor, du har ret, det var derfor
jeg maatte vente paa min The i
Aftes!"
Saa gik de ind. Mor Karen lidt
urolig, Skovfogden pulsende vældigt paa Piben. Anna stod ved
Komfuret og vendte de brasende
Æbleskiver og havde nær tabt
Gaflen, da hendes Far brølede :
„Anna, gaa over i Skovridergaarden og sig til Hans Fjord,
den Laban, at jeg vil tale med
ham".
Anna blev blussende rød, der
stod store, blanke Taarer i hendes øjne, og hendes Læber skælvede; men henne i Døren vendte
Skovfogden sig om og lagde til:
„Du kan jo invitere ham paa
Æbleskiver og Toddy ! men skynd
digt"
Da fløj Anna sin Far om Halsen, puttede Hovedet ind i hans
drabelige Skæg, knugede sig til
ham og sprang ud.
Men Brumbassen tog sin Kone
i Favnen — og langt inde i hans
Skæg hviskede hun:
„Tak lille Far!" — og hendes
øje smilede ind i hans.
Men han brummede: „Brandstage 'nig, Mor, du gaar lige saa
godt paa Spor som jeg."
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Ure Briller Forlovelsesringe

Vonrad Xansen
Allinge Telefon 140

Herrerne
ønsker sig altid

Gudstjenester

Nordlandets Handelshus
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Prima Ænder og Gæs. Bestil i god Tid den
Steg, And eller Gaas, De skal have.
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Nye Størrelser og nye Ideer.
Fra 4 til 13 Optagelser paa een Plade.

Fotograf Alfred Kjøller
Allinge Telefon 4
Se min Udstilling i Skabet, naar De kommer forbi.

Carl J. E. Aakerlund:

Bornholmerhistorier og Noveller
Gornitzkas Forlag, Allinge
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Søndag den 20. December Kl. 14
Juleaften Kl. 16,30 *)
Juledag Kl. 14 **)
2. Juledag Kl. 14 Altergang.
Søndag 27. Decbr, Kl. 19,30.
Nytaarsaften Midnatsgudstj. 23,15
Nytaarsdag Kl. 14
*) et Børnekor synger nogle Julesalmer
**) et Kor synger en Motet med Violinledsagelse.

Sct. Ols Kirke
(1/4)
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Telefon Allinge 118 og 136
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W. Romers Slagterforretning

Og saadan skal det ogsaa være,
naar det gælder Børnefotografering.

Til Damer
••

Barbersprit, Sæbe, Pudder m. m.
Isenkram, Glas, Porcelæn

Julelys og Pynt

Prima

Køb altid det bedste!
Re6 i 9fitmledal
Aage Funch . Telefon Ro 61
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Til Herrer
Handsker, Seler, Manchetskjorter
og Slips i flotte Farver.
Altid de sidste Nyheder.

Til Børn
Strømper, Luffer i Skind og Uld,
Huer, Slipovers, Pullovers.

Tejn Kirke

Parfumer og
Eau de Cologne i alle Prislag

•
•

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

Søndag d. 20. Kl. 10 Altergang
Juleaften Kl. 15
Juledag Kl. 10
2. Juledag Kl. 14
Sønd, 27. Kl. 10 Altergang
Familiegudstjeneste
Nytaarsdag Kl. 14

Søndag d. 20. Kl. 14
Juleaften Kl. 17
Juledag Kl. 14
Sønd. 27. Kl. 14 Altergang
Familiegudstjeneste
Nytaarsdag Kl. 10 Altergang

Som Julegaver:

•

Allinge Kirke:

De gode Kvaliteter — og til den rigtige Pris sælges i

Fine Julestege og fint Julepaalffig

42.soin 1 i iseA, itam./

En rigtig Gavebog, som alle vil blive glade for - Pris 4 Kr.

et fikst Slips
en moderne Skjorte
stærke, varme Sokker
moderne, varme Handsker
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Køb Deres Julegaver i

Allinge Messe 1

Juletræsfester:
•••••■•• 11•••••••••••

*•••••••••

Menighedshjemmet:
Mandag den 28. Kl. 17 Børnenes
Juletræ.
Tirsdag den 29. Kl. 19,30
Samfunds-Juletræ. — Ved disse
Juletræer taler Sognepræsten.
Nytaarsdag Kl. 19,30 De unges
Juletræ. Pastor Moeslund taler.
Sandvig Missionshus:
Mandag den 28. Kl. 16,30 Børnenes Juletræ.
Onsdag den 30. Kl. 19,30 Samfunds-Juletræ. Sognepr. taler.
Olsker Missionshus:
Mand. 28. Kl. 14 Søndagsskolens
Juletræ
Tirsdag 29. Kl. 19,30 SamfundsJuletræ
Tejn Missionshus:
Mand. 28. Kl. 16,30 Søndagsskolens Juletræ
Onsdag 30. Kl. 19,30 SamfundsJuletræ

Tænk paa Julefrokosten!
Ogsaa i Aar skal De servere
et lækkert Frokostbord.
K oni ind og se mit store Udvalg i

lækkert hjemmelavet Paalæg og Salater.
Altid friske Varer.

De bliver tilfreds, naar De handler hos

Lillian Clausen, Lindeplads

KØB DET 1 PRODUKTEN

Fin velsmagende KLI PFI S K

Køb nyttige, kærkomne Julegaver
hos

Fritz Reusch
Telefon 5

Mælkekontrol
fra 1. Januar
Oktober Maaned 1942 blev
Mælkekontrollen i Allinge-Sandvig
Kommune stadfæstet af Ministeriet
til at træde i Kraft den 1. Januar
1943.
Der er i Mellemtiden blevet forhandlet om og truffet Overenskomst med Andelsmejerierne „Kajbjerggaard" og „Hammersdal i' paa
den ene Side og Kommunens Mælkeudvalg paa den anden Side om
den fremtidige Leverance. — Ved
Byraadsrnødet i Aftes forelaa en
Indstilling fra Udvalget om, at
Prisen paa Sødmælk forhøjes med
2 Øre pr. Liter som Godtgørelse
til Mælkeproducenterne for Udgif-

ten til Mælkekontrollen.
Efter 1. Jan. maa kun dyrlægekontrollerede Besætninger levere
Mælk til Konsumen. Kontrollen
foregaar een Gang mdl. paa Produktionsstedet, og denne Kontrol
suppleres med Laboratorieundersøgelse af Mælken i Kommunens
nyoprettede Mælke-Laboratorium.
Den siden 1. Maj i Kommunen
boende Dyrlæge Th. Nielsen, tidl.
Lobbæk, er antaget af Byraadet
til at forestaa Laboratoriearbejdet.
Dyrlæge Nielsen har i tre Aar været assisterende Dyrlæge ved Mælkekontrollen i Slagelse.
Denne Ordning maa siges at
være et Skridt videre sundhedsmæssigt set, idet Kontrollen vil
forhindre, at eventuelle smitsomme
Sygdomme, Epedemier og lign.
breder sig ad den Vej.

[3 Opvakt Dreng 16-17 Aar
▪
O helst med Realexamen
• antages som
Sætterlærling straks eller
til 1. Januar
E
Cl
121
Gornitzkas Bogtrykkeri,
Allinge
Cl
Cl
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paa bornholmsk bringer en Hyldest til vor Ø. Der er kun trykket
et begrænset Antal.

Til Foraaret 1943
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Vi har fanet alvorlig Henstilling fra
L. Dæhnfeldt, Odense, om at indsende Bestillinger paa

I Aar
gi's der Bøger

Kløver-, Græs- og Roefrø
nu inden Nytaar for derved at sikre
det mest værdifulde Frø.
Ligesaa maa vi henstille til vore
Kunder om at gøre Bestilling snarest af

En god Bog
er altid en
velkommen Gave
baade hos
voksne og Børn.
Kig indenfor
og se, hvad vi har.

Kali- og Salpetergødn.Ing
alt paa Grundlag af Køb i foregaaende Åar. Om Priserne ved vi intet
præcis, men antagelig omtrent som
forrige Sæson.

Axel Mauritsen

En ny Bog

Nordlandets Handelshus

Kiosken, Allinge

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

af den af vore Læsere kendte Forfatter, Bødkerm. Carl J. E. Aakerlund er i disse Dage udsendt paa
Gornitzkas Forlag. Det er en Samling „Bornholmerhistorier", Træk
fra vore Forfædres Liv og Færden,
som paa en fængslende og humørfyldt Maade er skildret. Bogen er
skrevet paa „dansk" med Undtagelse af Digtet „Vort Jem", som
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Nedennævnte Forretninger holder aabent til Kl. 20 hver
Søgnedag fra Torsdag den 17. til Tirsdag den 23. incl.
Søndag den 20. holdes aabent fra Kl. 14-19.
Juleaftensdag lukkes Kl. 14.
1 Dagene mellem Jul og Nytaar lukkes Kl. 15 (ogsaa
Nytaarsaften.)

Dyrbys KaffeErstatning
Eneforhandling for Tejn:
Karl Ipsens
Kolonialforretning

Nordlandets Handelshus — Produkten — P. C. Holm —
Magasin du Nord — Allinge Messe — Allinge Boghandel
Slagter Jensen* — Conrad Hansen* — Kiosken — Prima*
Papirhandelen* — Slagter Rømer
Esp. Hansens Eftf.*
Sandvig Boghandel — Allinge Brugsforening — All. Smørforsyning — Jens Hansen — Dina Sørensens Eftf.> Carl Larsen, Vestergade* — Lillian Clausen*

St .Tar Ski som Julegave
Hvad mener De om det?

,idegaver

Vi har Lager af 1. Kl.s Skilængder og Tilbehør.
Bestil dem i god Tid til Julen. Tlf. Allinge 77 og 79

i stort Udvalg

Kofoed & Mortensen Byggeforretning
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Sn god Julegave
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finder De altid hos

Carl Larsen
Skotøj

De med • mærkede Forretninger holder ikke aabent om
Søndagen.

TATOL, Navner
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Vestergade, Allinge . Telefon 104
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En Blomst er
altid kærkommen
til Jul
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flange Nyheder til Juletræet
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køb den hos

C. Jensen
Allinge Telefon 41

O
0
0
0
0
O

a
a
0

O
0
0

0
0
O
0

O

0

øøøøø ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• øøøøøøøøøø
•
•
•
•
•
Det store Udvalg af Varer forefindes ikke mere, men for
•
•
for at glæde Børnene og gøre Julebordet festligt har vi
•
•
samlet gode Ting af Konfekt og Sukkervarer, Figurer og
•
•
Bolcher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Julelys, Pyntelys, Kertelys
•
•
Papir-Servietter, Duge og Gardiner.
•
•
•
•
•
Vi indbyder til Besøg i Forretningen og vil gøre os
•
•
megen Umage for at betjene bedst muligt.
•
•
•
•

Nordlandets Handelshus
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NIK

KÆLKER OG SKI, SiCfårrE

l%LLESKØJTER

KØB DET I PRODUKTEN
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Xe6 gode og nyttige Julegaver i
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Gode Ideer
og billige Priser

fillsmoderbersen
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Forær Deres Kone
en ny Hal til Jul
men køb den i

lEsken
•
•
•
•
•
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•

ini Ei:Avrn

JULIGUIHYLI%

•• De sidste
Modeller i
••
••
Radioapparater
•
••
finder De i
••
••
•

••
•

Allinge

Radioforretning

Til Julen
Lækre Julekager
Lagkager
Konditorkager
samt Byens bedste
Kommenskringler
Bug- og Sigtebrød
Stegning og Bagning
udføres

Sulesalme

El

Au 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.

Mælk
Fløde
Smør

Mejeriet
Kaihjerggaard
3333EE000S333E03331:13393:13

Til Jul
som til Hverdag

103
3

33
Jens Hansens
El
ManufaKturforretning 33
3
3

EJ

Julekort, Almanakker, Julehefter
Legetøj
Lædervarer, Brevpapir i smukke Pakninger

Papirhandelen, Kirkepladsen

Nu lyser Julestjernens Skin
helt ned i fattigst Vraa —
og 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.

Forretningen er ikke aaben om Søndagen

Den rigtige
,tilegave
til Damerne

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 nævner saaledes bl. a.:

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.

Moderne Undertøj, moderne Strømper, moderne Handsker.
Tørklæder, Kitler, Forklæder, Lutter og Vanter. Alt i gode
Kvaliteter.

Kom ind og vælg i

Nordlandets handelsbusI

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 fulesalme,
saa stemningsrig og skøn.

Den gode og praktiske Julegave er

SKOTØJ

Carl J. E. A akerlund

fra L. Larsen, Skolegade
1
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Gør Deres Indkøb
hos os til Julen

Henning Jørgensen
Havnegade, Allinge
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Hatte og Huer til voksne og Bern
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Gamle Hatte omsyes . Skindarbejde udføres

0
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Alt i Kolonial og Konserves
Danske Vine:og Likører
Porcelainsafdelingen er velforsynet med
Kaffestel, Spisestel, Skaale og Kabaretter m.m.
Køkkenudstyr i stort_Udvalg
Værktøj til alt forskelligt Brug

P. C. Holm, Allinge
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571 5ulen:
De bedste Kvaliteter i Kolonialvarer
Et pænt Udvalg i Legetøj
Gode Ideer til Julegaver

00
O
O

Thora Pedersens Modeforretning
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Ger Deres Indkøb at

JULEGAVER
samt alt i Kolonial og Isenkram hos

Gæs og Ænder

Kaj Jensens
Slagterforretning, Ahl.
139C121:131:13333333333135:1131331313

og
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Telefon 181 u

Gode Kogeærter og prima Klipfisk

•

•
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• • • •• • • • • •••

Altid 1. Kl.s
samt prima
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•

•
Karl Ipsen, Tein ••••

Esper Hansens Eftf., Sandvig
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Gør Deres indkøb ni'
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Brød
Kager
O0
00
i Th. Andersens Bageri, Sandv.
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Altid 1. Klasses Varer — Bringes overalt
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Kolonial og Manufaktur
Ked og Paalæg
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Julegaver
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Kom ind og se Juleudstillingen,
og De finder nok den rette Julegave
Legetøj . Skøjter og Ski . Julelys og Juletræspynt
Stort Udvalg i Konfekt

Axel Mogensen, Tejn
Trykt og udgivet af Bogtrykker A. Gornitzka, Allinge

