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Torsdag den 16. December 
I JULEUDGAVE 1937 Nr. 512 JULEUDGAVE 

Danmark i Vinterdragt 

Allerede midt i November laa Bornholm hvidklædt i flere Dage, og 

December indlededes med regulær Snestorm og Trafikforstyrrelser i det 

øvrige Danmark ; det varede dog ikke længe, men derfor er det ikke ude-

lukket at vi kan faa en hvid Juli Aar, som kan sprede Lys og skabe mere 

Feststemning. 

Altsaa -- vi haaber paa en hvid  Jul! 

Den lille nygifte Fru Vange 
gik Juleaftensdag og havde saa 
travlt med at pudse sit lille Duk-
kehjem op til Juleaften. Ganske 
vist skulde denne ikke fejres 
her i deres eget Hjem, men hos 
Svigerforældrene, men alligevel 
skulde der være festligt og hyg-
geligt. Da ringede det pludseligt 
paa EntrOdøren. Hun gik ud. 
Det var et Bud med en Pakke. 
Nysgerrigt lukkede hun op. Pak-
ken indeholdt en And og en Bil-
let, som hun straks læste for at 
faa en Forklaring. Der stod; 

Kære Elise! 
En af mine gamle Venner 

(som har stor Indflydelse i vis-
se Kredse og hvis Stemme har 
afgørende Betydning ved Besæt-
telsen af den Stilling, du ved 
.fisg elagulAi; 	ig 1),g, 
▪ 6g da 	or paa Mel under 

sit Besøg her i Byen og ingen 
Steder havde at gaa hen, har 
jeg inviteret ham til i Aften, 
Juleaften, som vi saa tilbringer 
hos os selv. Jeg har ringet Af-
bud til dine Forældre. En lille 
lækker Andesteg og Dessert er 
sikkert tilstrækkeligt. Jeg har 
gjort de fornødne Bestillinger. 

Aftsaa paa Gensyn Kl. 6. 
Edvard. 

— Naada, sukkede Fru Vange, 
— saa maa jeg til at tage fat, 
naar jeg skal være færdig til Kl. 
6 med en Middag, som altsaa, 
efter min Mands Beregning skul-
le kunne skaffe ham en Stilling, 
bedre end hans nuværende. 

Hun følte paa Anden. Det var 
en lille forpjusket en med en 
Masse Fjer. Hvad gjorde man 
ved dem? Skoldede dem selvføl-
gelig, det stod der jo i Kogebo-
gen, og saa blev Anden skoldet. 
Fru Vange tømte en hel Kedel 
kogende Vand over den og dyp-
pede den gentagne Gange deri, 
for at være sikker paa Resulta-
tet; saa begyndte hun at plukke 
den. Ih, hvor sad de nederdræg-
tige Fjer dog fast. Hun rev og 
sled i dem og det lykkedes hen-
de da ogsaa i Løbet af mindre 
end to Timer at faa den saa af-
klædt, at hun tydeligt saa dens 
gruopvækkende Magerhed. -
Lille Stakkel, tænkte hun. -
Døden er sikkert kommet som 
en Befrielse for dig. Du havde 
aldrig selv fundet 'pas at leve 
videre med det Udseende. 

Det var imidlertid blevet langt 
ud paa Eftermiddagen. Nu maat-
te hun til Salaten og Desserten. 
Disse lykkedes over al Maade, 
og Humøret var atter højt, da 
hun genoptog Arbejdet paa An-
den. Hun begyndte at stoppe 
den med Æbler og Svedsker for 
at bøde lidt paa dens Udseende. 
Det lykkedes kun til Dels, og 
det var med bange Anelser, hun  

lod den glide ind i Ovnen. -
Jeg er bange for, at det er en 
Vildand an, tænkte Fru Vange, 
og i den følgende Time saa hun 
flittigt til den. Den laa med ær-
bart foldede Vinger og smaasnur-
rede af Velbehag, men svandt 
langsomt ind og blev mindre og 
mindre. Til sidst turde Fru Van-
ge næsten ikke se til den, hun 
var bange for, at den var helt 
borte, men noget blev der da 
tilbage, noget, der lignede et 
Stykke sammenskrumpet Læder, 
og Fru Vange var en Fortvivlel-
se nær. Dette Stykke elendige 
Kræ skulde hun servere en Ju-
leaften for en Gæst, endda en 
betydningsfuld Gæst, nej, hvor 
var det da dumt af Edvard at 
finde paa saadant noget. - 

Kl. 6 ankom Vange med sin 
ælt. Vange ' tog straks Vejen 

gennem Spisestuen, hvor han 
med Tilfredshed bemærkede det 
veldækkede og smukt pyntede 
Spisebord med snehvid Dug, 
Julelys og Grankviste i Serviet-
terne. Glad og selvtilfreds traad-
te han intetanende ud i Køkke-
net. 

— Goddag igen, kære, nu er 
jeg her saa med Hr. Dahl, som 
gerne vil hilse paa dig. Hvor 
har du det dog festligt og hyg-
geligt herhjemme, lille du. Jeg 
ennæsten paa Forhaand sikker 
paa denne Aftens gunstige Re-
sultat, et Resultat som du altsaa 
i tørste Række -bærer Æren 
for...  

— Naa, tror du. Fru Elises 
Ansigt fortrak sig, og hun støn-
nede højt. 

— Jamen kære, hvad er der 
dog i Vejen. Er du syg? 

— Nej, jeg fejler intet, men 
Anden ... 

— Anden, fejler den noget, 
spurgte Vange forbavset. 

— Fejler, det er ikke Ordet, 
sagde Fru Vange ilter. — Den 
er helt igennem en Fejler. Den 
har alle Symptomer paa tærende 
og galopperende Syge. Var I 
ikke kommet netop nu, havde 
der overhovedet ikke været mer' 
And tilbage. 

Hun lukkede Ovnslanget op og 
viste ham Skelettet. — Der ser 
du det kære Dyr. — Hille den, 
udbrød Vange forskrækket, -
er der nok til tre. — Nok, sag-
de du nok. Jeg garanterer. Det-
te afpillede, sammenskrumpede, 
læderagtige Individ vil kunne 
afslaa ethvert Angreb, der fore-
tages med en almindelig Staal-
kniv og Gaffel. Den er haard 
som Flint og tør som en af dine 
politiske Taler, og det vil jeg 
sige dig, Edvard, vedblev Fru 
Vange med hævet Stemme, -
næste Gang, du sender et saa-
dant pilmager og uplukket Mon-
strum hjem, naar jeg skal hjæl- 

pe dig til et Embede — saa sø-
ger jeg Skilsmisse. 

Vange blev slaaet med Skræk 
over at se sin ellers saa blide og 
fromme Hustru saa heftig. Han 
var imidlertid en stor Diplomat, 
hvilket altid er en stor Fordel 
for enhver Ægtemand, og hæ-
vede sig straks paa Højde med 
Situationen. Han vred sine Hæn-
der, saa de knagede : — Hvad 
siger du, det er vel ikke muligt. 
Sendte de den virkelig uplukket. 
Aa, de Bæster, de lumpne Fyre, 
og jeg som endda betalte dem 
for at plukke den omhyggelig 
og gøre den pænt i Stand. Stak-
kels lille dig, hvor har det været 
frygteligt for dig. Det reddede 
Situationen. Fru Vange fældede 
et Par stille Taarer af Medliden-
hed med sig selv og tog Vange 
om Halsen. — Ak, nej, kære Ed-
vard, jeg vidste jo nok, at saa-
dan kunde du aldrig bære dig 
ad. Du er altid saa god og be-
tænksom. 

Vange modtog Komplimenten 
med klædelig Beskedenhed. -
Med saadan Hustru, hvorledes 
skulle jeg kunne være anderle-
des. Men, kære Elise, vil du 
som jeg, saa gaar vi til Bords 
nu. — Aa, ja, du, var dog blot 
den Andesteg overstaaet. — Det 
gaar bedre end vi venter, nu 
skal du bare se. Jeg har for 
Resten glemt at fortælle dig, at 
Dahl har en Politihundehvalp 
med herhen. Jeg skulde bede 
dig undskylde, men han har 
købt den her i. Byen og vidste 
ikke, hvor han skulde anbringe 
den. Du kan tro, den kan gou-
tere din Andesteg eller hvad vi 
levner af den. —• Og da smilede 
Fru Vange atter. — — 

Værsgod, Dahl, lad os nu 
gaa ind i Spisestuen, Anden er 
vist leveret, nej, undskyld, ser-
veret, mente jeg, vaers'sod 

Vange og Dahl standsede for-
bavsede i Døren til Spisestuen 
og saa paa det smukt dækkede 
Festbord, Vange med Rædsel i 
Blikket. 

Alt var parat: Kartofler, Sau-
ce, Salaten, Syltetøj og foran 
Værtens Plads et mægtigt Ste-
gefad med en smuk Persillerand, 
der var lidt i Uorden i den ene 
Side, derudover var der intet 
at se: Anden var borte. Et Par 
væltede J ulelys, nogle store Fedt-
pletter og nogle ejendommelige 
Mærker og Aftryk bevirkede, at 
Dahl fik bange Anelser og be-
gyndte at se sig omkring. I det 
samme kom Fru Vange. Hun 
udstødte et Skrig, da Ulykkens 
fulde Omfang gik op for hende. 
— Gud, Edvard — — Anden. 
Der blev et øjebliks Stilhed, i 
hvilken der tydelig hørtes en 
knasende Lyd inde under Bor-
det. Dahl fo'r hen til Bordet, 
løftede Dugen op og halede sin 
Hvalp ud ved Nakkeskindet. 
Den knurrede arrigt og viste 
Tænder samtidig med, den for-
søgte at fastholde sit Bytte: An-
destegen. Dahl vilde afstraffe 
Hunden paa Stedet, men Fru 
Vange gik i Forbøn for den. -
Aa nej, Hr. Dahl, hvor kan De  

nænne at slag det lille Dyr end-
da en højhellig Juleaften. Den 
maa jo have været sulten, lille 
Stakkel, og saa gik hun ud i 
Køkkenet med den. 

Middagen blev reddet ved 
Hjælp af det Stykke Ribbensteg 
og Medisterpølse, som Vange 
meget betænktsomt havde købt 
ind til Støtte for Anden, dertil 
kom en udmærket Salat og en 
endnu bedre Dessert, saa ingen 
af det lille Selskab følte Savnet 
af Andestegen særlig stærkt, 
mindst af alle Fru Vange. 

Hr. Dahl kunde imidlertid 
ikke glemme den lækre Ande-
steg, som var gaaet til Spilde 
for hans forsultne Hundehvalps 
Skyld. Personlig brød han sig 
ikke Spor om Andesteg, Slet 
ikke, men det maatte jo have 
ærgret hans Vært og Værtinde 
frygteligt at se Andestegen blive 
snuppet bort for Næsen af dem, 
han følte sig af samme Grund 
i Gæld til dem, ogsaa for denne 
yderst hyggelige Aften. 

Saaledes tænkte Dahl, medens 
han røg paa en af Vanges aller-
bedste Cigarer og nippede til 
Fru Vanges allerbedste Julekaf-
fe. Fru Vange sad ved Klaveret 
og spillede Julesalmer og sang 
smukt dertil, medens Aftenens 
Helt, Hvalpen, laa og fordøjede 
Andestegen paa Stuens blødeste 
Skammel. 

Da Dahl brød op for at tage 
hen paa sit Hotel, rakte han 
Vange Haanden: — Jeg tror 
godt, du kan regne med, at det 
bliver dig, gamle Ven. Tak for 
denne hyggelige Aften og en  

glædelig Jul, og saa gik Dahl 
med mange Undskyldninger til 
Fru Vange for hans lille Hunds 
Misgreb. 

Da han var gaaet fløj Fru 
Elise sin Mand om Halsen: -
Aa, Edvard, det var vel nok et 
Held, at Hr. Dahl ikke fik Lej-
lighed til et bide sine Tænder i 
Stykker paa Anden, for saa hav-
de du ikke faaet Pladsen. 

— Nej, maaske ikke, svarede 
Vange, det vat- jo Skæbnen, der 
vilde det saadan. 

— Skæbnen, udbrød Fru Van-
ge, nej saamænd om det var. 
Det var mig, der gav Hunden 
Anden. Jeg forsikrer dig, det 
vår knapt det, den vilde sætte 
sine Tænder i den Mumie. 

— Jamen du godeste. Var det 
dig ... men hvor var Fedtplet-
terne og Hundepoterne da kom-
met fra? 

— Jeg slæbte tørst Anden og 
derefter Hunden et Par Gange 
hen over Dugen og saa lettede 
jeg begge Dele ind under Bordet 
og forsvandt. 

— Kære, du er virkelig glim-
rende, udbrød Vange begejstret. 
— I Sandhed : Mands List er 
vel behænde, Kvindelist er uden 
Ende. 	• 

Nr. 31. Følg med : 

P. C. Holm, Allinge 
sælger LOTUS THE 

— den fine The! 

en gros M. & V. Salomonsen, 
København. 

Nogle Ordsprog 

om Julen. 

Hvor der er Børn, 
der er altid Jul I 

Han ser ud som de mørke Dage 
før Jul — siges der om den, der 
ser misfornøjet ud. 

Gem noget til Juleaften. 
Man skal holde Jul saaledes at 

man kan have noget til Paa ske. 
Julerog gir Fastefog. 
Kommer Juledag i Ny, 

Aarig god den før' til By. 
Den Ko, som kælver om Julen, 

kælver to Gange. 
Juleaften maa der ikke være 

hængt for Vinduerne; det bringer 
Lykke til Huset, naar Lyset skin-
ner ud. 

Hvis man syr Juleaften, faar 
man buldne Fingre. 

Hvis Vinden kommer fra Nord 
Juledag, bliver det efterfølgende 
Aar godt. 

Vil »e- 
glade nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 
Sending fint Æskepost 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres m. paarrykr Navn 
1 forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Fatve) i mange forskellige 
Mønstre lev. fra Kr. 4.7S 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telf. Allinge 74 

Frue  Vanges Andesteg 
%, Humoreske al Georg W. Bengtsson. 



Til Damer og Børn: 
Moderne Undertøj i Charmen-
se, Strømper, Halstørklæder 
i smukke Farver, Handsker, 
Luffer i Uld og Skind, Kitler 

og Forklæder. 
Se Vinduerne ! 	Th.Holm 

Gaver 
som Bordlamper, Læselamper, 

Pergamentskærme, Strygejern 

og andre elektriske Artikler 

er altid kærkomne. 

Se vort store og smukke Ud-

valg i de allersidste Nyheder. 

Til Julen anbefales: 

Juleblomster — Jnlefrngter — Juletræer 

Gran til Kirkegaarden - Dadler i løs Vægt 

KLIPFISKEFILET - den fineRte fine XlipflsR, som kan faas -KØB DET I PRODUKTEM 
■ 1•1111=~1•1•11~ 

Til Herrer: 
Halstørklæder i mange Møn- 
stre, Manchetskjorter, Seler, 
Strømper, Handsker, Slips 
flotte Farver, Huer, Slipover 

m. m. 
Alt lægges i smukke Æsker 

Køb Deres Jule-Gaver 
i 

ALLINGE MESSE 
Stort 21dvalg til damer, 3ferrer og Sem 
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Stegte Amager="ivi! 
Stor Hvidkaal og Rodkaal. Særlig gode Spisekar-

tofler af King Edward og Magnum Bonum. 
Gør Indkøbet i 

Nordlandets Handelshus. 

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

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

Carl J. E. Aakerlund, Hasle Bødkerforretning. 

Slagtede, 	og Ænder 
opskaarne og lukkede, af prima Kvalitet, modtages Mandag og 
Tirsdag den 20. og 21. ds. — og tør vi love god Afregning. 

Friskskudte Harer købes til Overpris. 

Nordlandets Handfilshuis. 

Dm helt risuge 
Permanent udfører vi nu med den nye 
Tac o L uxus Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -

a  og dog kun otte Kroner! 

Barber Joh. Larsen TH. Allinge 53 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000005. 

JULESTEGEN 
køber De med Fordel i 

Kaj Jensens Slagterforretning 
000000000000000000000000000000000000000000D0000000000000000000000000000000008 

Snestorm over Bornholm. 
, 

Vi bringer herved et Par Billeder, der illustrerer den sidste 
Uges Snevejr over Bornholm. Særlig Nordbornholm fik sin Part, og 
der var Togstandsning paa saavel Allinge- som Gudhjembanen. Ung-
dommen frydede sig, Kaner og Kælker kom i Brug, og Snedriverne 
livede svært op i Byerne, og gav Juleudstillingerne et festligt Kolo-
rit; men Søndagen bragte Tøvejr, og det er et Spørgsmaal om Vin-
teren ikke er forbi for denne Gang. I saa Fald kom den hvide Jul 
lidt for tidligt. 

De nye Overfrakker og Stortrøjer 
er nu hiemKommet, baade i blaa og Kulørte, 

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

Jens Hansen Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Uld 
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet 

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

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

Nordlandets Handelshus 
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Julegaven til Ham! 

Slips 	 Fikse Nyheder 

Jrandsfier 	 i stort Udvalg 

Sokker 
,Tyjamas 

Konefietskjorter 

Nordlandets Handelshus 	det!  

Fodpleje - Ansigtspleje 
De bør gøre noget for at faa Deres Fødder i Orden inden Jul! 

Lad mig behandle Dem, hvis De lider al-  omme eller smertende 
Fødder. Smertefri Behandling af Ligtorne rn m. Indlæg tilpasses. 

Aabenti Kl. 15-18 og efter Aftale. 	RAGNHILD ROWOLD, Strandvej 3 

	 10~1~~1801111 

Lager af de sidste Modeller i Radiomodtagere— 
demonstreres uden Købetvang 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE TLF.95 

De kan let finde paa Julegaver 

sp. naar De ser vore Vinduer og vort Udvalg! 

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

Esper Hansen's Eftf. - Sandvig 

En fiks 
julegaue... 
vil De altid finde i 

Prima 
Vi har en jWasse nye cis smukke ding 
i fine Gaveæsker. — Foretrækker De 
nyttige Gauer, har vi cssaa et start 
Udvalg i Kekkerbj, porcelæn m. m. m. 

eg husk saa :julekaffen fra „Prima" 

Julegaven til Hende! 

Silkeundertej 
7orR1æder 

Xitter 
3fandsfier, flerklæder 

Veste og Sumpers 

Nordlandets Handelshus 	det! 

Fikse Nyheder 

i stod Udvalg 

00000000000000000000000D000000000000000000000000000000000000000000000000000 

mei 

Handelsgartner C. JENSEN, ALLINGE 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090 

tet. akd .et  cot Sko 

Carl Larsens Skotøjsforretning 
Vestergade — Allinge 	Telefon 104 

Stort Udvalg i varme Hjemmesko. 

0-42.1t .0 Sta ad 

04 »90/1  l (13ati.h.h1212,« 

saa kom indenfor og se 

vor Udstilling af: 

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

Udvalget er stort - og Købetvang kendes ikke 

KIOSKEN—ALLINGE 
A. MAURITSEN 	 TELEFON 142 

Byernes bedste og fineste Sul 
køber De altid billigst til Jul 

• 

• Nordlandets Kødforsyning 
; Varerne bringes overalt. .gt J% Telefon Sandvig 19. 
1/4 	  

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer heri Bladet 

1.- 



.engode 
Save! 

Moderne Armbaandsure 	

re 
med og uden Lænker, i Guld, Staal og Chrome. Konsolure, Stilure, Stue-
ure, Barometre, Stuetermometre og Udhængstermometre, samt alt i Guld, 
Sølv, Nikkel, Krystal, Alabast og Bronce. Nye Mønstre i Skeer og Gafler. 

Glatte og cicelerede Forlovelsesringe paa Lager i alle Størrelser. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
Telefon 140 CONRAD HANSEN Telefon 140 

Forretningen er ikke aaben Søndag 

IWGrj  

Jule-Gaver 
DaittP_»te 

Charmeuse Undertøj 	nye 
moderne Farver 6,90 8,50 
Charmeuse Underkjoler 5,90 

Charm. Skaanere 1,45 - 2,50 

Charmeuse Benklæder 2,25 

Heluld. Trøjer og Benklæder 
mod. faconstrikked fra 4,50 

Trøjer og Benklæder 
med Silke 	 6,60 
Ilacco-Skaanere 1,10 1,65 

Florstrømper 
stærkt Kvalitet 	0,95 - 1,60 

Florstremper smukkere 

og mere glansfulde 	2,85 
Traad- og Silke-Stromp. 1,90 

Silkestrømper 	2,90 

Silkestrømper 
prima Bemberg-Silke 3,35 

Natur-Silkestrømper 4,85 
Lommetørklæder 

smukt oplagt i Æsker 

Duge prima halvlinnede 
130-130 	130 - 160 	130 - 225 

	

5,65 	6,75 	9,85 

Duge prima hellinnede 
130 x 190 9,85 

Alicia-Lærreds Duge 
110-110 	135 - 135 	135 - 190 

	

3,70 	4,60 	6,90 

Coulerte Duge 
i smukke livlige Farver 
Macco og Hør til Priser fra 

2,45 - 4,35 - 6,85 - 9,75 

Silkeduge 	10,50 11,85 

Frotte-Haandklæder 
i smukke Dess. 	1,60 2,50 
billigere Kvalitet 0,95 1,45 

Færdige hvide 
Dynebetræk 6,65 7,40 

Færdige coulørte 
Dynebetræk 3,90 4,85 

Lagener og Pudevaar 

Haandkla3der - Viskestykker 

1ff  

Sengetrøjer - Kimonoer 

Kimonostoffer i Flonel og Silkeflonel 

Stof- og Skindhandsker - Luffer - Halstørklæder 

<kød kti~ 04. g.o.d. Qati.p». 'tos 

Fritz Reusch, Allinge 

Atcm.,,tehdeugles 
nye Emaljegryder, 

Staalgryder 
af anden Sortering 
til smaa Penge. 

Alt til Køkkenet kan 
fornyes af alle de nye 
Sendinger, som sælges 

Nordlandets 
Handelshus. 

Julegaver 
til store og smaa 

finder De hos os 

i stort Udvalg 

Sandvig 
Boghandel. 

Tril Julen... 
Fikse SKO, gode og varme 
Hjemmesko, Overtrækssko 
og Støvler samt Galocher. 

Træskomager b.barsen 

En af de gode 

Julegaver 

  

er et Billede 
af Dem selv. 

Optagelse fra Kl. 10-18 (Telefon 4) 

Alfred Kjøller 

Personkørsel 
udføres med 

7 Personers lukket Vogn. 

V. Pedersen, Turisthotellet, 
Tlf. Sandvig 8. 

Hasle Kalkværk 
10.11Nriai  BrændtKalk 

41111
Læsket Kalk 

111> Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Spis Brød 
fra 

Henning Jørgensens 
Bageri og Konditori 
Stegning og Bagning udføres. 

Skotøjs -Centralen 
Kirkepladsen 1 

fører stort Lager i 

Gummistov:er og Galoschesko 
fra „Tre Taarn" og „Codan" 

JULEVARER OG JULEGAVER  - KØB DET I PRODUKTEN 
Gavebager - Julebøger 	Dametasker 	- Visittasker 

	
Legetøj - Selskabsspil 

	
Fyldepenne - Æskepost 

Julehefter Lommebøger 	Dokumentmapper - Kufferter 
	

Juletræ spynt - Julelys 
	

Spilleborde 	Spillekort 

Børnebøger --Billedbøger 	Seddelbøger - Portemonæer 
	

Største Udvalg i Julekort 
	

Læselamper 	Keramik 
Til Julen anbefales 

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

Jul. Hansens Enke Sandvig. 
Se Udstillingen og køb Julegaverne i Forretningen med det store Udvalg: 

ALLINGE BOGHANDEL Telefon 54 

2  MEL fra 

...forlang det altid 

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen 

hos Deres Købmand 

••••••••••••• 
AverteriNORDBORNHOLM 

l•  Gæs og Ænder købes 
Chr. Jørgensen, Allinge. 

til højeste Dagspris. 

Gudhjem Mølle! 

det bedste Brød, 

den bedste Fød-

selsdagskringle 

•••••• og de bedste Smaakager faas hos 

.`Bager Xald 
Telefon 78. 

Julesfegen, 
1 Julegæssene og  Ænderne 

køber man naturligvis bedst og 
billigst hos 

Gør Deres Indkøb 
af Brod og Kager 

hos os. 

Altid Iste Kl. Varer! 
Bringes overalt. 

BagerAndersen, Sandt', 

Jegt. Bedste 

2.1..d.p_kacje, 

Nyttige Julegaver 

Altid stort Udvalg i 

Gasovne - Bageforme - Bordknive - Fjerkræsakse 
Tæppefejemaskiner - Nilfisk-Støvsugere samt løvrigt alt i 

Isenkram til Husholdningsbrug. 

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

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

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

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

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

Likører og Spirituosa af alle Slags 
købes hos 

P. C. Holm, Allinge. 

Nye Sendinger er indgaaet af 

Store ekstragode Afrika-Appelsiner 
Store ekstragode Italia-Appelsiner 
Store Citroner. Store calif. Blommer 

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

Gør Indkøb til disse smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Gør Deres Juleindkøb hos 

Nyttige Julegaver for Damer, Herrer og Bern: 

Isenkram, Knive, Gafler, Sølvtøj, elektriske Art. 
Masser af nyt Legetøj til Børnene. 

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

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

Alle Gaver 
leveres i smukke Æsker 

Axel Mogensen, Tejn 

Skal De have ny Habit eller Frakke? 
og sætter De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu 
og efter allernyeste Finesser, der giver den det rigtige Præg, 

da gaa til 3f..%3ay ølsen, 5Cirllegade 9 
Barber Larsens Ejend 

Rensning og Pr esn i n g leveres smukt og hurtigt til billige Priser 
?-11111111111111111111111111111111111111111111110111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111ffi 

PERSONKØRSEL 
med 4-5 Personers ny ,,Ford" udføres. 

Henvendelse; 
E. OLSEN, Storegade 6, Allinge. Tlf. 56 modtager Bestilling. U_ 

51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

Nordlandets handelshus. 

• 1111111111.11••••••••••••••••••••••••••••••••••11 

Til Julebagningen - 
til dagligt Brug ... 

 

•••• 

natcodirj.v.45 

 

di 

Her er gode Sager 
til Salg - og til smaa Priser 

Frisklavet Konfekt 
100 -175-225 Øre (l,  kg.  

Dadler i store Æsker 
125 Øre Halvkg. 

Figner 
i løs Vægt og Pakker.  

Store, sode Appelsiner 
Fine Citroner 

Nordlandets 
Handelshus. 



gode 

Mangler De gode 

Ideer til Julegaver, 

da se vor Jule-

Udstilling — et 

righoldigt Ud-

valg i alt, hvad 

Damer, Herrer 

og Børn kan tænke sig! 

k 

•• 

JULE-GAVER 

og 

nyttige 

Om 8 Dage er del Juleaften! 

JULEGAVER: 

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

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

Ale). Isenkram... 

JULEKNAS: 

Hasselnødder, Valnødder, Figner, Dadler, Appelsiner, 

Chokolade- og Marcipanfigurer, Marcipanmasse m. m. 

Alt i Juleknas... 

Julen -----1 1937  

et gammelt Grd siger: 

- men mon det altid passer? 

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

titan .12A og ihtah krAetin. t 0.3 

Nordlandets Handelshus 

Julen varer længe - 
koster mange Penge! 

rite Reusch 
= 

Allinge 

JULEVARER: 

Blommer, Rosiner, Sucade, Mandler, Pomerans, 

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

Alt i Kolonial... 

2lgens Vers. 

Nu ringer Klokkerne Julen ind! 

de malmfyldte Toner drager med Magt 

og tolker det Bud til Menneskesind, 

at tænke paa ham, som i Krybbe blev lagt. 

Og Tonerne gear over Land og By - 

i Tanken vi bliver som Børn paa ny. 

Thi Barnet sig glæder til Julens Fest, 

og glæde sit Barn vil enhver eom kan. 

Ses nøjes de gerne, som de kan bedst, 

blot de smaa kan drømme i Eventyrland. 

Ingen jo ved naar ens Time Bleer, 

og Børnene ene i Verden da etaer. 

Tidt sidder saa ensomt en Far og Mor 

med Mindet tilbage om en af de kære. 

en Søn eller Datter blev sænket i Jord, 

og Sorgen og Savnet er tungt at bære. 

Dog tynges Sindet, de nynner en Seng, 

og haaber paa Mødet i Himlen engang. 

En Verden flammer, mens Klokker ringer 

og minder om at vor Frelser blev fød'. 

Teknikens Vidunder i Æteren bringer 

Bud fra de Lande, hvor Sult og Nød 

følges i Sporet fra kæmpende Hære 

pas Dommene Dag ingen vil Ansvar bære. 

Mon Freden aldrig bliver paa Jord, 

saa „Lammet græsser ved Ulvens Side". 

I Kampen for Brødet let glemmes de Ord 

„Kommer til mig alle I som lide". 

Derfor vi ønsker for det kommende Aar, 

at Krig og Elendighed Ende Jaar! 

J. HANSEN, Sandvig. 

ger jule-3ndke6 bios vore Annoncører! 

Legetøj 

Julehaefter 

Julekort 

Juletræspynt 

4111  Lædervarer 

Mange fikse Nyheder — Stort Udvalg 

Forretningen er ikke 
aaben Søndag d. 19. 

9upirhandelert = Xirkepladsen. 


