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0  ni Morgenen Skt. Halvard-
Dagen i Foraarel 1812 
sad Familien paa Gaarden 

Hanen ved Aursundssøen og sang 
en af Ellen Andersdatters Salmer 
— det var endda den kendte Væ-
vervise, som den svenske Salme-
digterske oprindelig skal have 
skrevet, de sang den Morgen: 

Den Stad og Gader 
den af Guld mon være 

afÆdelsten Grundvolden fuld med Ære 
og dertil Klangen 
af Englesangen 

Tusind Aar som Dag er gangen 
for mangen. 

Eja, lad skinne frem 
den Dag med fromme, 

da alle Ting saa vel i Lag skal komme! 
Vor Ve du vende, 
vort Aag fraspænde, 

lad det tue en salig Endelikaii, 
0, Jecti! 

Klokken var tre om Morgenen 
og Solen, som stod op over Fjel-
dene i øst, skinnede ind gennem 
det lille Vindue med de smaa Ru-
der og ind paa det enebestroede 
Gulv. Ilden knitrede i Skorstenen 
og ved Siden af denne sad den 
gamle Klas Halm med foldede 
Hænder og Tophuen liggende 
over det ene Knæ; han sang med 
grov, kraftig Røst. Paa Hugge-
blokken sad Sønnen Per og holdt 
Salmebogen. Hans Hustru stod 
bagved hans og saa over hans 
Skulder ned i Bogen, idet hun 
prøvede paa at synge med. Hun 
var daarlig til at læse og havde 
lidt ondt ved at følge med. Klas 
Haua havde heller ikke lært at 
læse_ noget videre, men Næver-
visen, den kunde han da udenad. 
Ved• Siden af ham ved Skorste-
nen sad Lille-Klas. Han var fire 
Aar, og_ han havde allerede fanet 
en Tollekniv. Lille Klas sad og 
stirrede paa sin Far — for han 
havde aldrig set 'sin Far saa fin 
som i Dag. Han havde røde Kan-
ter paa Tøjet og en lang, blank 
Sabel. 

Per Hanen hørte til Kongens 
Regiment. I Ufredsaarene havde 
han ligget ovre ved Grænsen og 
passet paa, at Fjenden ikke slap 
over og fik sat Ild paa Røros 
Kobberværk igen. Endnu havde 
Fjeldfolket i frisk Erindring Sven-
skens Hærgen af Frederiksstad 
for snart hundrede Aar siden. 

Nu truede en meget værre Fjen-
de. Hans Sværd var skarpere end 
nogen Svenskers. Han skaanede 
ingen. Børn, Kvinder, Oldinge og 
Unge, ja, selv stærke Mænd hug-
gede han ned uden Skaanscl. 

Sidste Nat var Per draget af-
sted med Hest og Slæde over 
Fjeldet til Røros for, om det var 
muligt, at købe lidt Mel af Pro-
viantskriveren ved Kobbervær-
ket, men han var kommet tilbage  

med tomme Sække. Hvid i An-
sigtet havde Proviantskriveren 
forfærdet stirret paa Per. »Hvad 
siger du min gode Mand! Mel? 
Selv om du ikke bad om mere 
Mel end du kunde lægge paa din 
Negl, saa stod det ikke i min 
Magt at opfylde din Bøn!« Og 
Proviantskriveren havde løftet 
sin magre, tynde Haand til Tegn 
paa, at det var umuligt. — »Guds 
Fred« sagde han 
og fulgte Per 

• Hanen til Dø-
ren. 

Nu skulde Per 
drage nordover 
til Trondhjem 
og prøve paa at 
faa en Tønde 
Rug. Der gik 
nemlig -Rygte 
om, at den, der 
havde Sølv at 
betale med kun-
de fan lidt Rug 
hos G. Endre-
sens Enke der-
oppe. Og Sølv 
havde de paa 
Hanen i de Ti-
der. Mand efter 
Mand havde væ-
ret Hestehand-
lere og havde 
tjent stort. Slæg-
ten var gammel. 
Ha ua-Mændene 
var Kæmper og 
berømte for deres Styrke og 
Mundraphed. Hundrede Aar og 
derover blev de alle. 

I de Tider var en Rejse til 
Trondhjem en lang Rejse og fuld 
af mange Genvordigheder og Fa-
rer, for Tatere og Røverpak laa 
paa Lur overalt langs Vejen. Det 
hændte til, at Mand og Køretøj 
blev borte og spurgtes aldrig 
mere; det hændte endda tiere, 
at Heste kom sky og forskræmte 
frem til Folk med Kusken lig-
gende blodig og død paa Slæden. 
Og derfor syntes gamle Klas Haua, 
at de burde synge et Guds Ord, 
før Per drog afsted. Han vidste 
godt, at ingen kunde maale sig 
med hans Søn i ærligt Slagsmaal, 
men Snigmordere og lumske Per-
soner, som laa i Baghold, kunde 
ingen sige sig fri for. 

Ja, Per Hauen var en stout 
Karl, og han var saa stærk, at 
han kunne rette en Hestesko ud 
med sine bare 'Fingre. 

I Dag var han trukket i Kon-
gens Klæder, og viste der sig in-
gen anden Udvej, saa gik han op 
til Oberstløjtnant Kragenhjelm, 
for denne hjalp først og frem-
mest sine Soldater. Af ham hav-
de Per .Hauen faaet sin Munde-
ring. I en Træfning ved Solør 
havde Per udmærket sig som en  

tapper Soldat. Han var med i et 
Skiløber-Korps og holdt ud i Sne 
mange Døgn i Træk uden at faa 
hverken Mad eller Søvn. Hans 
Kammerater vilde Gang paa 
Gang opgive Stillingen, men Per 
truede med at slaa dem sønder 
og sammen,' dersom de veg fra 
deres Post. Til Belønning for sin 
Tapperhed havde Per faaet en af 
von Kragenhjelms aflagte Løjt-
nantsuniformer. I den havde Per 
staaet Brudgom i Røros nye og 
store Kirke for fem Aar siden. 
Og stadseligere Brudgom havde 
ingen set paa Røros. 

Hele Vinteren igennem havde 
Hauafolket ikke smagt det, som 
kaldes Mel, hverken i Grød eller 
Brød, men de havde alligevel 
holdt Livet oppe ved at spise 
Kød, Klipfisk, Ost og Smør. Nu 
var Længslen efter Mel ved at 
tage Overhaand. Mel maatte de 

have, i det mindste lidt til at 
blande i Barkbrødet. Aah, Krig 
og daarlige Tider var haarde Prø-
velser. 

Klas Haua rejste sig fra sin 
Plads ved Skorstenen og gned 
Øjnene. »Vi maa sætte vor Lid 
til Vorherre og haabe paa at du 
kommer hjem igen med godt 
Udbytte,« sagde Klas. »Vorherre 
har hjulpet hidindtil og han 
hjælper nok herefter!« 

Per lukkede Salmebogen i og 
laaste den ind i det bla- a malede 
Hængeskab oppe paa Væggen, 
hvor slægten havde haft Sølv i 
umindelige Tider. 

En Time efter kørte Per og 
Konen nord om Aursundsøen, 
som endda faa dækket af Is. Vin-
teren varede længe i Aar. Hesten 
havde Brodder paa og Hovsla-
gene dundrede tungt imod det 
skarpe Underlag. Per sad og stir-
rede op mod Børsedalslien, hvor 
Birken stod og kastede et blaal 
Skær omkring sig i Morgensolen. 
Hans Kone hun hed Kari og 
var vel omkring tyve Aar — sad 
i Kørepels paa en Sæk bagpaa 
Langslæden. Hun var stor og 
kraftig som en Mand,-  men lys 
og smuk, som alle Kvinder er i 
Rørosfjeldene. 

Per Hanen lod Hesten gap som  

den selv vilde. Han holdt Tøm-
'men slapt i den ene Haand. Nu 
og da kiggede han bagover Skul-
deren hen paa Kari. 

»Græder du?« spurgte han og 
vendte sig om imod hende. 

»Ikke noget videre.« Hun gned 
sig i øjnene. 

»Er du bange for min Skyld?« 
spurgte han. 

»Ja, det er bare for din Skyld 
jeg er bange her i Verden.« 

»Det maa du ikke være. Husk 
paa-, jeg har Sabel og ladt Gevær 
med mig!« prøvede han at trøste. 

»Øh, Gampl« han jagede paa 
Hesten. 

»Vend oni, Peri« Hun vendte 
sig om paa Slæden og saa ham 
i Øjnene. »Det er bedre vi sulter 
ihjel allesammen, end at der 
skulde hænde dig noget ondt!« 
bad !Mfl. 

Men da lo Per Hauen, saa det 
hørtes ud over 
hele Aursunds-
søen. 

„Tror du jeg 
vender . . . jeg, 
som har været 
syd paa i Solør 
og slaas med 
Svensken ...nej 
der bliver vist 
ikke noget-al at 
vendt om for 
mit vedkom-

mende I" 
»Du er ond, 

du Per, ond mod 
mig og ogsaa 
ond mod Lille-
Klas". 
„Ond!' tog Per 

paa Vej. „Jeg er 
vel ond imod 
mig selv ogsan". 

Herpaa sva-
rede Kari ikke. 
Hun satte sig 
med Ryggen til 
ham og lod Ho-

vedet synke ned i Pelsen. Han 
rykkede i Tømmerne og jagede 
paa igen. 

Kari skulde følge 
ham paa Vej med 
Hesten til Moling-
dalen . . og des-
uden skulde hun 
hugge H til paa [Sen 
og prøve om Fi-
sken vilde bide .. . 
for det begyndte at 
blive smaat baade 
med Kød og Fisk 
i Spisekammeret 
paa Hauen. Fra 
Molingdalen skul-
de Per staa paa 
Ski ind over Fjel-
dene og ned i Gaul-
dalen. Han fik vel 
ikke mere end en 
Tønde Korn, og en 
Tønde Korn saa 
Per Hauen sig i 
Stand til at bære 
en 15 Mils Vej. 

Nu midt om Vin-
teren var det saa 
omtrent umuligt at_ 
komme ned til 
Trondhjem med 
andet end en me-
get kraftig Hest, 
og hans Hest var 

baade mager og ranglet. Nej, den 
Sag skulde han sandelig nok selv 
klare. 

Aah, femten Mil faa han skulde 
nok bære Korntønden paa sin 
Ryg, og tillige takke Gud for hvert 
Skridt, ban tog med den. 

Morgenen var saa tindrende 
lys, Solskinnet glimtede som Guld 
over Sneen og Isen paa Aursund-
søen. 

»Du, .Per,« sagde Kari og ret-
tede sig op og saa paa ham. 

„Jeg synes du er den vakreste 
Karl, jeg har seli hele mit Liv«. 

»Jeg sad netop og tænkte paa, 
at du er deu vakreste Kvinde, 
jeg har set«, sagde Per Hauen. 

Og de blev siddende paa Lang-
slæden og talte sammen 'som to 
Børn. Soldaten og Kæmpen Per 
Hanen sad og var som en lille 
Dreng, Han maatte Gang paa 
Gang lægge Armen om sin Kone, 
og hun lagde Hovedet op mod 
hans Vaabenskjorte og lukkede 
øjnene — for, en stille og forun-
derlig Glæde over, at hun var 
Hustru til den kendte Soldat, 
randt gennem hendes unge Sind. 

Nord for Aursundsøen mødte 
de en Malmkører fra Aalberja. 
Han faa, saa lang han var, nede 
i Malmslæden og stak Hovedet 
op. Hanm Knee4se -var uendelig 
mager og lignede ikke. niere et 
levende Dyr. 

Malmkøreren var .Morten Hau-
sa fra Naustervolden. Han hilste 
Goddag og prøvede at rejse sig 
i Slæden, men :'ar saa sulten og 
udmattet, at han sank sammen 
igen. 

„Er du meget sulten?« spurgte 
Per Hanen. 

»Jeg har ikke smagt Mad siden 
i Søndågs Aftes, da Ingeborg og 
min lille Pige fik de sidste Smu-
ler. »Av, av«., skreg han og holdt 
sig for Maveri. »Av, nyt« 

Hungeren sled i ham, saa han 
krøb sammen og jamrede sig. 

Per Hanen sprang af Slæden, 
og hjalp ham op. 

»Hvad er det for en Befiran- 



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 Børn- 

Baby-Udstyr og Strømper, 

Luffer i Skind og Uld, 

Huer, Slipover, Pullovers 

Alt leveres i fikse Æsker 

• • 

Søger De 
noget rigtig lækkert til Julen? 	De vil finde det i 

Grethe Kragskov 
Viktualieforretning, Lindeplads! 
Største Udv. i alle Slags Paalæg, hjemmelavede Salater, Sylte, 
Flæskesteg og lækker Svinekam. Gæs og Ænder. 

Varerne bringes omg. — Telefon Allinge 45 
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ønsker De 
fikse Julegaver 

saa kig indenfor! Vi har en Masse =--1- 
nye og smukke Gaveæsker. 

Foretrækker De nyttige Ting, har vi 
ogsaa et stort Udvalg i Køkkentøj, 
Porcelain o. s. v. 

— og husk saa 

JULEKAFFEN 
PRIMA - ALLINGE 
~1~111•11111~1111■ 	 
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Cigarer - Cigaretter og .7o6a fiker 

Stort Lager af 
Vine & Spirituosa 

Sæt Kulør paa Julen 'ned 
en god Flaske Vin 

køber vi i Aar hos 

JOH. MADSEN 
ved Havnen - ALLINGE 

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

julcigaren 
skal ikke være ,,svampet"! 
Kun tørre Varer fra „Kiosken"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 gas i „Kiosken"! 

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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MÆLK 
SMØR 
FLØDE 

Køb Deres Forbrug fra 

vore Udsalg og Vogne. 

Altid I ste Kl. Produkter! 

Ekstrafin Dessert-ls — Eksport Flaskefløde 

Mejeriet KajbjergBaard 

'NORDBORNHOLM — Side 2 

Køb Deres Julegaver i 
2)induerne 

Allinge Messe 
Alt vedrørende Frugtavl 

udføres 

Beskæring og Sprøjtning - Specialitet: Vindruer 
Tilkendt den store Sølvmedalje v. Frugtudstill ingen i Forum 1938 

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

Trækpe julekajer 
Alt Julebagværk i fineste Kvaliteter 
Dejlige Smaakager 

Bagning og Stegning 
udføres tit Julen 	Bager E. Kofoed 
0000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 
0 
0 

En (at eller )--{ue 0 c, c, 
er en kærkommen Julegave 
til Damer og Børn. 

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

• 

--. 0 0 O d,hora Petersens Y(ocleforr. 
O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ill Il s 11  i Jens Hansens Manufakturhan-

e  del kobes de bedste og nyttigste 

JOU GRUER til de billigste Priser 

4 	Det er slaaet tast.... 

at „Taco-Luxus* Permanent er det System, Ny. der giver et smukt og huldbart Resultat, 

naar det udføres 	 

hos 	Kim 8 Kr. alt incl. 

Barber Johs. Larsen Tlf. All. 53 

Di fiar skiftet Vogn... 
og anskaffet ny 6 Fers. Ford V 8 

Ring til Allinge 49 naar De skal ud og kere 

Xndr. efiristensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

iise 

Jens Hansen's P1anutakturforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Rolskinsben-
klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. 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 Landbrugslotteriet 

Lær at køre tit! 
Grundig Undervisning 

Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46 v 

Møbler 
Et lidt brugt Egetræs-Herreværelse, et nyt Soveværelse 
i mørk Birk, en lidt brugt Egetræs-Buffet, Klædeskabe, 
Kommoder, Borde, Stole, Rygeborde, Standere m. rn. 
sælges meget billigt fra 

Snedkeriet, Storegade 7, Allime 
(Oluf Hansen) 

fieddersen sa'... 

1 Aar gaar jeg nu til 

Romer! 
Der ved 177(111 da, at 
tnan faar en ordentlig 

Vare. Han har altid 
de fineste 

Otes og Mnder 
ligesom Okse- Kalve-
og Flæskestegen altid 

er som den skal være. 

og saa har han en Masse forskelligt 
Paal æ g og Salater til Juledagene ! 

PRIMA VINTERBRÆNDSEL 
Store magre Kul 

do. Noddekul 
Kamin-Cinders 

Centralvarme-Cinders, 
Briketter 

Alt bringes omgaaende. Ring til Allinge 119 

ALLINGE KULHANDEL 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

Køb FONR- Radio 
Tios .bona-Yorfiandleren i 

Det lønner sig ! 

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. m. 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. Jorgensen, 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 større Selskaber 

W. RIIS, Autovognmand, Allinge 

C.C>O<=:>0<:=:> 0.:=:=:>0<=">0-=:=>0 

Som Julegaver: 
Amatøralbum - Hjørner og Klæbemærker 

Rammer - Indramning af Billeder 

Fotograf Alfred Kjoller 
v. Havnen, Allinge, ill. 4 

Hvad mener De 
om el nyt Radioapparat til Julen 

Mange forsk. Modeller paa Lager 

Kom ind og se dem 

Lager af nye Cykler til rimelige 
Priser 

E. MARKUSSEN - KIRKEGADE - ALLINGE 



Kom - Kom 

skynd dig ug bestil Bord — det bliver meget spændende 
Nytaarsaften i Aar 	og P. Kofoeds Trio spiller - - - 

ELVERHØJ-KROEN 

ffil Sul som til gfverdag 
fags 

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

K. Jensen's 
Telefon 66 	Slagterforretning, Allinge 

3fusmoderen bliver altid glad for 

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 

UDODOODOODDDODDDODDDDDDDD 

O 
a 
a 

O 
O 0 	
O D 

	
til store og smaa O 

DaCID 

	
0 

finder De hos os 	O 
O 
O 	

a°  i et stort Udvalg. 
O 	

cia  0 
0 
	

D 
D Joh& Sørensen 	O 
O 

a 	Bog-, Papir-, Foto- a°  
▪ og Manufakturhandel 	O 0 
O Sandvig 
O 
Onnononnoonnonormonnormap  

O 
0 

Julegaven 

Hvide, mønstrede og ensfarvede Duge 

Se vor Udstilling 
og læg Mærke til de smaa Priser! 

Nordlandets Handelshus 
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Blomster og Frugt til Julen 

Vi har et virkeligt righoldigt Udvalg i: 

Figner, Dadler, Appelsiner, Æbler, Nødder 
Tørrede Frugter — — Rødkaal til Gassen 

Bestillinger paa Julekranse modtages gerne 

Frugthuset „]e:" Allinge — Telefon 170 

„MANUS 
66 

kom med rige Lofter - 
og holdt dem! 

Sjælden eller aldrig har en 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 høs 

Maskinhandler A. Larsen 
Telefon Gudhjem 14 

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.  Aulorturbilforretning. Tlf. Allinge 102 

NORUBURN1-10LM — Side 3 
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Til Julen 
bruger man det bedste Mel til Bagningen — - 	* 
og det faar De, naar De forlanger Mei fra 

Gudhjem Mølle hos de Handlende 
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Til Julen anbefales: 

Juletræer 
Juleblomster 
Julefrugter 

Gran til Kirkegaarden 

Handelsgartner C. Jensen 

PAPIRHANDELEN KIRKEPLADSEN 
ALLINGE 

har det store Ucloolj 

LÆDERVARER 
JULEKORT 

JULEHEFTER 
JULETRÆSPYNT 

cMange J\Iyheder 

— og stort Udvalg i LEGETØJ 

Forretningen er ikke aaberz Søndag før Jul 

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

Lækkert hjemmelavet Paalæg. 

Chr. Jørgensen Allinge Tlf. 144 
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1-q 
Byernes bedste og fineste Sut 

kuber De altid billigst til Jul 

Nordlandets Kødforsyning 
44 
 Varerne bringes overalt — Ring paa Tlf. Sandvig l9 

Til Men 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 
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gel, du er blevet, Morten," sagde 
han spøgefuldt. „Find ham et Styk-
ke Kød, Kari." 

Kari skyndte sig at faa Mad-
posen frem og skar en dejlig Flis 
af et Laar og rakte ham det. Han 
greb det som et Dyr og begyndte 
at gumle, idet han mumlede, at 
han aldrig i sine Levedage havde 
kendt noget, der var saa godt. 
Morten-Hansa var Graaden nær, 
og han fortalte, at han havde kørt 
rundt fra Gaard til Gaard i hele 
Aalen og forhørt sig om lidt Korn, 
men ingen havde noget. Hvor han 
end kom frem, klagede Folk over 
Sulten. 

Derefter kørte Per Hatten og 
hans Kone videre nordover, ind-
til de ved Titiden var nede i Mo-
lingdalen. Her skiltes de. Førend 
han drog videre, sang de begge 
udenad et Vers af Nævervisen . . 
de stod i Sneen og sang ... han 
med Huen i Haanden, hun med 
foldede Hænder og Taarer paa 
Kinderne. 

Eja, mit Hjerte 
inderlig holder Fest, 

med Lys og Fryd 
det venter sin Gæst, 

naar Dødens Lænker brudte er, 
og Gud mig Livet skænker 

af Naade! 

I Skovbrynet ovenover sad en 
Ulv og hylede -- den var ogsaa 
sulten — Hesten hørte den og gav 
sig til at sætte fuld Fart paa, men 
Per fik Tag i Tømmen og holdt 
fast, mens han sang sidste Strofe. 
Han jagede saa efter Ulven, som 
slukøret og smaahylende trak op-
over til Fjelds. 

Nu drog Per Hanen videre paa 
Ski ind over Molingdalen. Han 
standsede oppe paa en Aas og 
vinkede tilbage med Huen til Kari, 
som vinkede igen. Solen blinkede 
i hans Sabel -- og det var det 
sidste Glimt, Kari Hauen saa af 
Per, før han forsvandt for hendes 
Blik ind i Birkeskoven. 

— — 
I tre Døgn i Træk gik Per Hauen 

uden at hvile eller sove. Han satte 
Skierne fra sig paa en Gaard 
Melhus, gik saa videre ad Lan-
devejen nedover til Trondhjem. 
Alle Folk, han mødte, vendte sig 
om, stirrede efter ham og undrede 
sig over, hvorfra mon denne store, 
stoute Soldat var fra. Han gik 
som en Konge. Han maatte vist 
være 'fra Fjeldene — for han var 
saa solbrændt i Ansigtet og havde 
tillige langt Haar. 

Paa den tredje Dag stod han i 
Kramboden hos G.Andresens Enke 
i Trondhjem og spurgte, om der 
var nogen Mulighed for at faa en 
Tønde Korn. Han havde gangbar 
Mønt at betale med. 

G. Andresens Enke rystede sørg-
modigt paa Hovedet. — „Korn', 
sagde hun. „Gud trøste os alle. 
Vi har ikke engang Bagemel til 
Søndagen. 

Hun blev siddende paa sin Stol 
indenfor Disken. I tyvelange og 
sorrigfulde Aar havde hun levet 
som Enke uden at fatte Kærlighed 
til nogen Ungersvend. Hendes 
Hjerte havde slaaet med stille Slag 
i hendes Barm . . men nu . . 
aa, det var som et Under, nu be-
gyndte hendes Hjerte at vaagne 
igen og slaa hastigt og vildt ... 
for denne unge Fjeldmand var som  

en Aabenbaring og som et Under. 
Hun spurgte ham, hvor han var 
fra. Han sagde, som sandt var, 
at han var fra Fjeldene, fra Aur-
sundsøen var han, og han havde 
Kone, Barn og en gammel Far 
siddende deroppe i Birkeskoven. 
han var bange for, at de ikke kla-
rede sig, hvis han ikke kom hjem 
med Korn. 

„Hvad, er du gift", spurgte G. 
Andresens Enke forfærdet, hendes 
Hjerte standsede næsten. „Har du 
Hest med?" 

„Nej, jeg skal selv være Hest", 
svarede Per. 

„Vil du bære en Tønde Korn 
den lange Vej tilbage til Fjeldet? 
Er du gal ?" 

„Jeg kan bære toTønder", sagde 
Per. 

„Nej, du er da gal", raabte G. 
Andresens Enke igen. To Tønder?" 

„To Tønder Rug, det er ingen 
Ting", lo Per. 

,Gaa ud af mit Hus, du gør 
mig gal", udbrød hun og holdt 
sig for Ansigtet med • den ene 
Haand. 

„Kan jeg da ikke købe noget 
Rug', spurgte Per Hauen, Han 
saa næsten bønligt paa hende. 

„Pug? Var det Rug, du sagde." 
Hun stod med Ryggen til ham 

og bøjede Hovedet, som om hun 
lyttede efter Svat-. Hun holdt den 
venstre Haand paa Hjertet, for det 
slog saa meningsløst nu igen. 

„Ja, du skal faa Rug — men 
ikke mere end een Tønde — to 
Tønder bliver din visse Død, Fjeld-
mand." Hun greb sit store Nøgle-
knippe og gjorde Tegn til, at han 
skulde følge hende ud i Brygger-
set. Her stod 10 Tønder Rug. Per 
greb en Tønde i hver Haand og 
tog dem op under Armene. 

„Aah, forfærdeligt", udbrød G. 
Andresens Enke og satte sig ned 
paa en Kornsæk. 

Men Per Hanen lo. 
„Hvor lang Vej har du gaaet", 

spurgte hun. 
„Femten Mil". 
„Aa forfærdeligt", udbrød hun 

og vendte sig bort. „Hvor lang 
Tid har du brugt til det? 

„Tre Døgn." 
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Gør Deres Indkøb hos os af 

Brød og Kager 

BAGER ANDERSEN - SANDVIG 
Altid 1. Kl. Varer — Bringis overalt 
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Julestegen fra Slagteriet... 

Til Julen har vi 
SvineKam, Hamborgshinite, Mørbrad 

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

Dina Sørensen, Allinge 



Huset er fuldt 
af Varer til Festdagene som kommer! 

Store søde jaffa- og italienske Appelsiner, 
Citroner, friske Æbler, Fyffes-Bananer, Abri-
cots og Fersken, garanterede Kærne-Nødder, 
Konfekt og Juleknas af alle Slags og alt til 
Aarets smaa Priser. 

Hold Maven i Orden — Køb ogsaa Grøntsager! 

Der er jo mange Slags at faa i store og 
smaa Daaser og til rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Kvalitet og Priser garanterer Firmaet 
for, og vore Damer giver gode Raad 
med Hensyn til Farver, Størrelse o. s. v. 

JULEGAVER Se vor 2Idstilling! 

Allinge Boghandel, Tlf. 56 
Hasle ny Boghandel, Tlf.140 

.aad er dure 
siges der — ! 

men vi siger dog ganske gratis til Herrerne: 

Xø-6 og giv Beders Samer 
en fiks Mske med Strømper 

Vælg hos os efter som Deres Pengepung 

tillader 	 f. Eks. til følgende Priser: 

Kr. 1.75 - 2.50 - 3.00 - 3.50 pr. Par 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Til Julegaver kan jeg anbefale 

Spisestel i Fajance og Porcelain i mange Former og 
Dekorationer 

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

KrystalsKaale og Krystalvaser i pragtfulde 
Slibninger 

IsenKramafdelingen er rigelig forsynet med alt 
i rustfri BordKnive, FrugtKnive, 
ForsKaereseet, Knive og Skeer til 
forskellig Brug i Husholdningen 

Gasovne, sorte og emaillerede af mest besparende 
Fabrikata. Elektr. Varmeovne, elektr. Strygelern, Petroleums-
ovne, Gasapparater, Petroleumsapparater m. m. 

Emaillegods • - blaat, gult og grønt 
AluminiumsKogeltar og -Kageforme, -Kander m. m. 
Toruller paa Fod og til at stille paa Bord 
Husholdningsvægte, Brødskærere og Kød haKkere 

P. C. Holm Allinge 

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 Elektriske Brodriste, 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 Kr. (Ratebetaling) 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
Telefon Allinge 95 

S. Aa. Andersen 
	

William Lind 
aut. Installatør 	 exam. Radiotekniker 

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

Vi har De bedste Radiomodtagere 
De bedste BetalingsviIkaar 

NORDBORNHOLM — Side 4 

Makrollmasse, therlrækcholfolule, Oagerimarprine - KØB DET I PRODUKTEN 

Han stod rank og holdt Sæk-

kene. 
„Aa forfærdeligt" jamrede hun 

igen, gled ned af Kornsækken og 
og blev liggende paa Gulvet. 

„Hvor lang Tid behøver du til 
Hjemvejen med en Tønde Korn 
paa Ryggen"? 

„Tre Døgn". 
„Aa—aa, jeg dør", skreg hun. 

„Nej vel ?" 

Per Hanen slap Kornsækkene 

og sprang rask afsted og løftede 
G. Andresens Enke op fra Gulvet. 
Han stod og holdt hende i sine 
Arme, som var hun en lille Pige, 
og hun bad med svag Stemme, 
om han vilde bære hende ind i 
Stuen. - Han bar hende ind og 
lagde hende fra sig. 

„Tag Kornet, gaa og kom al- 
drig igen mere", stønnede hun. 

„Men Betalingen", spurgte han. 
Hun rystede paa Hovedet, vilde 

ingen Betaling have. 
„Giv Kejseren, hvad Kejserens 

er", sagde Per, lagde 20 Sølvda-
lere paa Bordet og gik. 

En liden Stund efter kom han 
gaaende op fra Ravnkloen med to 
Tønder Rug paa Ryggen. — Han 
satte Kursen mod Gauldalen og 
gik et helt Døgn uden at hvile, 
lagde sig ned og drak af Bækken 
og gik igen. Nætterne var lyse, 
og Skoven i Gauldalen stod alle-
rede med nyt Løv; men oppe i 
Aalen laa Sneen endnu. — Her 
spændte han igen Skierne paa og 
drog afsted over Molingdalsfjel-
dene. 

I Molingdalen var der Sne og 
Vinter endnu. Pludselig blev han 
overfaldet af en Snestorm og krøb 
med sine to Korn'tønder ind i et 
Læskur og laa der i Læ i to Døgn 

men Humøret var godt. Han 
fordrev Tiden med at synge Sal-
mer og Viser, mens Uvejret drev 
som en strid Fos over Taget. 

Syv Døgn efter stod Per Hauen 
hjemme i Stuen. Natten efter ma-
lede gamle Klas Haua Rug paa 
den gamle Kværn oppe i Haua-
bækken, for nu kom Tøvejret med 
Sus i Birketræerne og Fart i Van-
det i Bækkene. Han var saa for-
nøjet, at han ved Midnatslid blev 
staaende i Døren til Kværnhuset 
og nynnede en Vise fra Ols-Paal-
setiden. — Foraarsnatten var saa 
tindrende lys, og i en aaben Vig 

Nej Nydelse... 

Herligt smager 

KAFFEN 
(som vi selv blander) 

og nu til Julen faar den 

et ekstra Tilskud af 

fin laua og Plocca 
Pr. halvkg. 260 eller 195 

Nordlandets 
Handelshus 
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DenliJanuar1939 
nedsætter jeg mig 
som praktiserende Læge 
i Allinge. 

Knud Hoffmann Rønne 
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Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prima,Allinge 

Siv mor 

nogle gode Kokkenhaand-

klæder til Jul 

1 Kr. 
pr. Stk. 

for Størrelse 100 x 48 cm. 

Det passer! 

Nordlandets 
Handelshus 

ude i Aursundsøen laa en Lom 
og hujede mellem Isflagerne. Og 
Kværnen malede og malede. 

Juleaften samme Aar kom en 
Gaulbo kørende syd om Aursund-
søen. Han havde Sneen lige mod 
sig, og Haar og Skæg var hvidt 
af Rim. Han kørte hurtigt, mens 
Messingbjælden paa Seletøjet sang 
i den kolde Luft. Gaulboen var 
inde paa et Par Gaarde og spurgte, 
hvor Hauen var, og saa drog han 
videre. Han frøs forfærdeligt og 
maatte hele Tiden holde sig i Be-
vægelse for ikke at fryse helt for-
dærvet. Værre Kulde havde han 

aldrig før været ude for. Havde 
han vidst at der var saa bidende 

koldt her oppe ved Aursundsøen, 
havde han aldrig i Verden paa-
taget sig denne Kørsel for von 

Kragenhjelm. Gaulboen sprang og 
fægtede med Armene, han troede 
at han skulde sætte Livet til, for 
værre Julekvæld havde han aldrig 
oplevet. Han hørte ogsaa Ulvehyl, 
uhyggelige Hyl. Hesten var helt 
hvid af Rim, og det sang og klang 
under Slædens Meder. 

I Stuen paa Hauen sad Fami-
lien og sang Julen ind. Gamle 
Klas-Haua sad ved Siden af Skor- 

Klipfishefilet er paa Lager 
tyKKere og mere leeKKer 	 KØB DET I pRODUKTEN 



stenen, og Lille-Klas ved Siden 
af ham. Per-Haua sad paa Hug-
geblokken med Salmebogen, me-
dens hans Kone stod bag ham og 
kiggede over hans Skulder. 

„Her kommer dine arme Smaa 
o, Jesu i din Stald at gaa!" 

Henne i Vuggen laa en lille Pige 
paa et halvt Aar og stirrede med 
store blaa Øjne paa Ilden i Skor-
stenen. Hun hed Olava. 

Midt under Sangen rejste Per 
sig pludselig og lagde Salmebo-
gen sammen, men beholdt Pege-
fingeren inde mellem Bladene, for 
at de ikke skulde lukkes. 

„Her kommer Fremmede!" ud-
brød han. 

En Hest vrinskede udenfor og 
en Staldklokke ringede. Stuedøren 
gik op, og ind korn en Kørekusk 
næsten ihjelfrossen. Han skyndte 
sig hen til Ilden og varmede sine 
blaafrosne Hænder over Luerne. 
Skægget var frosset sammen om 
Munden, men han fik alligevel 
fremmumlet noget om, at de maatte 
se at faa hans Hest ind i Stalden. 

Da Gaulboen havde faaet Mund 
og Mæle igen, trak han et for-
seglet Brev op af Inderlommen i 
Vesten og rakte Per det. 

Brevet var fra ingen anden end 
selve von Kragenhjelm. Han med-
delte i det, at hans Fosterdatter 
G. Andresens Enke var død, men 
at hun i sit Testamente havde be-
stemt, at der hver Jul i ti Aar 
skulde køres 2 Tønder Rug op 
til Soldaten og Fjeldbonden Per 
Hatten ved Aursundsøen - dette 
til den salig bortvandredes Ihu-
kommelse. — Gud glæde hendes 
Sjæl i Himlen. 

— — — 
I ti Juleaftener eller hverandre 

kom en Gaulbo kørende op mod 
Aursundsøen med to Korntønder 
paa Langslæden. Hver Gang hav-
de han et Brev og Hilsen med fra 
von Kragenhjelm. 

Per Hauen tog i den Anledning 
Kongens Klæder paa og Sablen 
ved Siden paa disse Juleaftener — 
von Kragenhjelms stadselige, af-
lagte Løjtnantsuniform og lange 
Sabel —. 

Forretningerne 
er lukkede „ 

1. og 2. Juledag samt 
Nytaarsdag hos samt- 
lige Bagere i Allinge 

11■~1101111~1~1■11 

Frelsens lier, Allinge 
Program for Julens 
Moder og Fester: 

Torsd. d. 22. Kl. 19,30 Juleuddeling 
Juleaften 	Kl, 16 Julegudstjeneste 
I . Juledag 	8 Bønnemøde 

20 Frelsesmøde 
„3. juledag 	15 Jutetræsfest 

for Gamle 
20 Off. Juletræ. 

4. Juledag 	14 Juletræ f. Børn. 
- 20 Juletræ 

for Hjemforb. 
5. Juledag 	- 15 Juletræ for 

• Gamle i Tejn. 
20 Off. Juletræ 

6. Juledag 	20 Off. Juletræ 
i Sandvig. 

N ytaarsa ften 	23 V aagenat 
i Lokalet. 

Nytaarsdag 	20 Frelsesmøde. 
2. Nytaarsdag- 20 Skand. Juletræ. 

Vær hjertelig velkommen. 

H jertelig Tak for udvist Deltagelse 
ved Alfred Donaths Sygdom og 

Begravelse. 	De Efterladte 

AUTOKØRSEL 
med 5 Personers lukket Vogn. Moderate Priser. 

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

Kast Falk 
„Aabrinken"– Tejn 

0 Nordlandets Handelshus 00 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Sidste 2idlaan i Ai6liolefiet 
før Jul bliver Torsdag den 22. December fra Kl. 7-9 

Ægte sorte Gravhundehvalpe til Salg, 15 Kr. 
Funch, Hallegaard Telf. Ro 73 v 
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Herrerne vil ogsaa gerne 
se godt ud 

Derfor maa Damerne virkelig lægge Mærke til, 
at de nye moderne 

Silkeskjorter, Slips, Halstørklæder, 
Handsker, Undertøj, Tørklæder m.m., 
som lige er kommet frem paa Diskene, 
har megen Interesse i denne Tid. 

Vi laver, at Varerne er rigtige til Prisen 

Alt i Brod & Kager 

• 
Fødselsdagkringle 

Lækre Smaakager 

.den fredste Julekage 
køber De hos 

2ager Yrald 

GÆSLÆNDER 
d. 19. - 20. - 21. Dec. 

I 

HUMLEDAL 

anbefales med 7 Pers. Bil. 

ARNE DAM 
Habbedamsgaard, Olsker. 

Telefon Allinge 71 x 
• . nemieem~~ 

Uldne 
Damekjoler 

sorte og kulørte og 

Fruefrakker 
føres ogsaa i de 
største Størrelser! 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

il~111111011 

NORUBORNI-IOLM — Side 5 

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

15,7,  
4 	

9celder det 

114,1
SKOTØJ 

- gaa til 

Carl Larsen, 
3nderst noget uldent! 	Vestergade Telf. 104 

Hvad nytter det at klæde sig 

paa fransk og fryse paa dansk! 

Lad Fornuften made og klæd 

Dem efter vort Klima. 

Mon De aner, hvor fikst 

uldent Undertøj kan være. 

Vi har de nydeligste uldne Trø-

jer og Benklæder i Uld og Uld 

med Silke - i hvidt og i svagt 

rosa Farver, og for dem, der 

vil have lidt solidere Undertøj 

har vi Kamgarns-Uudertøj og 

de svære uldne strikkede Un-

dertrøjer. 

9e1 vil være 
en Rærgonimen Julegave! 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

TØRREDE FRUGTER 
udsælges 
(skal ikke 

føres mere) 

Fersken ... 2Kg 0,60 
Abrikoser 	 0,75 
Blommer .. 	0,35 
Blommer .. 	0,40 
Bld. Frugt 
	

0,52 

Yrugtfiusei „Je", 

Sol, Aroma og Velsmag 
kendetegner Aarets Frugthast. 

Af Kaliforniens store Overflod har 
vi købt dejlige Frugter og sælger 

Store, kærnefri, blaa Rosiner til 40 42 50 Ore pr. ' ,kg 

Sct. Clara Blommer af ny Høst 38 45 50 Øre pr. 72kg 
og løvrigt 

Abricots - Fersken - Blandet Frugt - Æbler i bedste Kval. 

Priserne er stnaa og tiltalende for enhver Pengepung 

Nordlandets Handelshus 

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 extra billigt: 1 brugt Fastvogn uden Kasse, 
1 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 ®. 
Tlf. Allinge 98 Maskinværksted 

NORDBORNHOLMS KINO 
Tirsd. d. 27., Onsd. d. 28., Torsd. d. 29. Kl. 20 

Den store danske Krim inal-Lystspil Sukces: 

ALARM med Lau .jun., Børge Hosen haum, 
Karin Jønssou nt. fl. samt Falcks Redningskorps 
og Politihunden King. • 

Kofoed &Mortensens Byggeforretning 
Maskinsnedkeri - Ligkistelager 

Telefoner: Allinge 77 og 79 

AUTOKØRSEL t4dførezigs med 5-7 Pers. B"  Bill te Pis 

0. Hansen og Johs. Kofoed Telf. Ro 18 x 

ifenning Jørgensen Bageri og Conditori 

Byens bedste Julekager og Kringler 

Bagning og Stegning udføres 

NYTAAR SAFTEN 
afholder 

ALLINGE-SANDVIG PROPFORENING 

Stor Nytaarsfest 
paa Højers Hotel riar pi. 

Gratis Pølser og godt med Sennop paa? 

Bestyrelsen 

En Ugga for 3y1 
Nu Dåna e så kårta, me Rajn å Rusk å Kjyl, 
for nu der åu men ævent en Ugga e te Jyl. 
Nu Grån står råg på Torred, å Lysen blåra højt, 
å Bøssan her om Gaver te dom som har'ed drøjt. 

Me Ståz i stora Vinju å stræjnt i vær Botik, 
di e så glå å mila, te ajle Smil å Nik. 
Folk fæjes hen a Gådan, men livet må di se 
te alt de goa, pena, som di åu trænja te. 

Te Slajtarabotikken så monga ser på skrå, 
lid goer Jylamåd vil vi ajle gjærna hå. 
Å ny Forsyninj kom der åu ævent nu ijåns, 
i feda- Gjæs å Ænner -- de e nok Måd for Måns. 

Fattipær Ørajn vænner å tæller om ijæn, 
„Di e åu så udrøja. vår ska enj så ga hen, 
de Gråned, som der tjænes, nok nåuehen forslår, 
å dyrt e Såuled, monne der - bier te Gås i År?" 

Ver Læjetøjsbotikken enj Krødda Bælla stå, 
me Iwen som e blanjka, di Ståzenj kjekka på. 
Å Dryppenj unje Næsan bier torder væk irnael, 
i Tånjkarna di aja all Hærlighedenj sæl. 

Å Spårebøssan tømmes, så tælles Penjana, 
for Moer hon ska livet nu kjevva Gaverna. 
Der ska ju enj te ajle, te Minjstenj, som te Får. 
ja, Jylnj e livel altid så hæjluer å rår. 

Ver Hawn stå enj Trop Kara å pråta lesom vån, 
di spotta ner i Vanned å skrotta dom igrån. 
Di hå'nte nåd å sjødda, men tå'na nu me Ro, 
å frit de e for ajle på Ståzenj gå å glo. 

Nu kanj enj se å høra å mærka Jylnj e nær, 
å „Glædli Jyl" alt høres nu bådde hær å dær. 
Så fort Au Dåna ruijla, enj Ugga vil rapt gå, 
å så ed Jyl for ajle, for stora som for små. 

• Otto .1 Lund 

i titeskoen 
fiks og billig til Store 

og Smaa 
i Skotøjs-Centralen 

De kan faa! 
Kirkepladsen, Allinge 

Altid største Udvalg! 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- & Guldsmedeforr. 

PERSONKØRSEL 

Børne Logen 
Hammerodde 

Puden blev udtrukket paa Nr. 282 
og Kaffedugen paa Nr.61 

Kan afhentes Østergade 7, Allinge 

ALT TIL JULEBAGNINGEN KØB DET I PRODUKTEN 



Det ediveh 
mere og mere almindeligt 
at give praktiske Julegaver. 

Vi har Forretningen stoppet 
med praktiske Julegaver, og 
er De forhindret i at komme 
selv saa telefoner »Hasle 39« 
eller skriv, og vi skal nok 
ekspedere samvittighedsfuldt 

Kærkomne Gaver 

Vore bekendte 
billige Børnestrømper 

Størr. 0 	  0,75 
1 	  0,85 
2 	  0,95 
3 	 1,05 

 	4 	  1,15 
5 	  1,30 
6 	  1,45 
7 	  1,60 

Silke- 
Undertøj 
i vore 

bekendte 
gode 

Kvaliteter 

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

Halstørklæder - Silkeskjorter 	Bindeslips 

Sokker - Pullover - Undertøj - Pyjamas 

Alt i smukke Gaveæsker 

Gør Deres Juleindkøb hos • 

Andreas Thomsen 

Sengeforliggere fra 
	

2,50 
-do- 	Stragula fra 0,80 

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

Moderne 

Herre- 

Frakker 

  

Ju I I I 

Nu ringer Juleklokkerne hist 
i Kvælden fra Taarnet Kvæld 	stille 

Der tændes Lys .paa den gamle Kvist 
bag Ruden 	 af en Morlille. 

Hver rastløs Stræben er nu forbi, 
den travle Larm er forstummet, 
og fredfyldt hen over snelagt Sti 
gaar Skarer mod Kirkerummet. 

Ak, hvem der kunde i Skumrings Skjul 
— naar Lys fra Kaminen skinner — 
en Stund blot leve sin Barndoms Jul 

— mens Klokkerne ne ringer. 

paa Barnets Vej, Ring, Juleklokke, 
ring lydt om Julen derhjemme! 
Thi, fattig den, som et Minde ej 
om Barndommens Jul kan gemme. 

Olga Petersen 

Gennem 
Byen... 

NORDBORNHOLM — Side 6 
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Handl i din egen By. 

Nu staar den travle Tid for Dø-
ren, og de Handlendes Butikker 
bugner af Varer af alle Slags. Ma-
nufakturhandleren frister med Ef-
teraarets sidste Nyheder baade til 
Voksne og Børn, Isenkræmmeren 
forsøger at lokke Folk til at købe 
Gaver, der er tit Nytte i Hjemmet. 
Boghandleren slaar paa de Strenge, 
der hedder „Læs og bliv viis". 
Chokoladeforretningerne fremviser 
alle Slags søde Sager, og Kolo-
nialhandleren har i Anledning af 
Julen taget de allerbedste Kvali-
teter hjem, saa Husmoderen kan 
faa det mest mulige ud af Jule-
bagningen. 

Dette myldrende Liv før Jul 
sætter Skillingen i Omløb, og der 
er mange, der nyder godt at dette 
baade direkte og indirekte. Tjener 
den Handlende ikke noget, ja saa 
kan han heller ikke faa noget la-
vet hos Haandværkeren, og har 
denne ikke noget at bestille, saa 
bliver der ikke noget Arbejde til 
Svendene, og saadan kan vi blive 
ved. Kredsløbet er i Gang, og na-
turligvis er det sundt for en By, 
naar den har et godt og livligt 
Handelsliv. 

Hvorfor tage andre Steder hen 
for at købe ind til Julen, det bli-
ver jo ikke billigere for det. Læg 
Mærke til, hvad Transporten ko-
ster, og saa alt det, De køber. Er 
det bedre, er det billigere — nej 
det er akkurat det samme. Jamen 
hvorfor saa ikke købe det i din 
egen By. Er der ikke Udvalg nok 
— jo rigtignok er der det, og 
skulde det en enkelt Gang hænde, 
at De maaske ikke kan faa det, 

91v 	 **1 
: 	 I 
i Dame-Strømper • 
i 	 1 

som Julegave! i•  
. i 
I 	Silke, fra 	 I 

	

1.95-3.50 	2 
; 

I 	
Silke, vrangvendt 

	

4.25 	
: 

. 
" . Silke og Traad 	I 

Uld og Traad 
ø d5-3.00  

. 1.65-2.85 * 
I 

Flor 

	

1.00-3.15 	; 
Bomuld 	1.00 

alt i prima 
t gennemprøvede Kvaliteter 1  
I 	 : 

1 ANDR. THOMSEN : . 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

De gerne vil have, saa gør Køb-
manden sig Umage for at skaffe 
det saa hurtigt som muligt. 

Hvorfor forøge Skatteindtægten 
hos Købmanden i den fremmede 
By, han betaler jo ikke Skat til 
din By; det gør derimod de Hand-
lende derhjemme. og hvorfor saa 
ikke give dem dette lille Plus. -
Hvad Købmanden tjener mere, 
bruger han mere i Byen, og saa 
har vi Rundkørslen igen. 

Skal vi ikke til denne Jul være 
enige om, at vi handler i vor 
egen By. 

Spareforeningens Generalforsaml. 
afholdtes Onsd. Aften, og det vedto-
ges at forandre Foreningens Navn til 
Julens Glæde", idet der efter den nye 
Lov ikke maatte findes Foreninger med 
saadanne Navne, der har noget med 
„spare" at gøre. Alle Valg var Genvalg. 

Der var i Aarets Løb sammensparet 
ca. 10.000 Kr. Det er mange Penge, der 
nu kommer i Omløb til Julen, og det 
er kun at haabe, at de maa blive i Hasle. 

Atter Damper i Havnen. 
Man er nu naaet saa langt med Op-

rensningen af Havneindløbet, at „Carl" 
i Torsdags kunne gaa ind for at losse. 
I den haarde Østenstorm maatte man 
ogsaa tage Varerne til de øvrige Byer 
paa Østkysten i Land her. Der var stor 
Valfart til Havnen for at gøre Bekendt-
skab med "Østbornholmskes" Nyer-
hvervelse; det var første Gang, at den 
anløb Hasle. Man hørte mange Lovord 
om det pæne og velholdte Skib. 

...................,..... 
• • 

Solide og smukke 	• • 

køber De billigst i 
• . 	 . . 	 . • K. Munks 	•  
: 	Møbelhandel 
• • 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 
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❑ 	 H. F. Kofoed 

Sadelmager - Tlf. Hasle 13 

Gaa til „CITY" 

og køb Fodtøj. 

Gode Ideer til 
praktiske julegaver 

G. Mogensen "Telefon Hasle 57 

moommmmmmormiermuommmmmmmJ 
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Alt i Brød og Kager 	- 	Lækre Julekager 

NB. Prøv mine billige, brune Kager 0 
0 

Julekonfekt i stort Udvalg 	 0 

Marcipanfigurer 	 0 0 

Bagning og Stegning udføres sam- 0 
vittighedsfuldt. 	 0 0 

Bestillinger paa alJulebagværk mod- 
tages 

 

 gerne ved Telefon 14 	0 0 0 0 0 
0 

o 

0 
0 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Hvorfor fryse naar De kører 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 

K. Hamfeldt Pedei.sen 
Slagter- og Paalægsforretning 

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

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

     

     

  

TIL 
JULEN 

   

anbefales alf 
indenfor Kolonial 

Kun prima Varer 

til rimelige Priser 

Juleknas - Frugter - Nødder 

Cigarer og Vine 
Stort Udvalg til alle Priser 

  

GRØNBECH bCO  

  

Handlende og Haandvc:erkere i Hasle 
og Omegn ønsker Læserne „Glædelig Jul" 

0 
❑ 
❑ 
0 ❑ 
0 
0 
a 
0 

❑ 
❑ 
0 
0 
❑ 
O 
❑ 
❑ 
❑ 

00000013000000000000000000 

Største og billigste Udv. i 

bædervarer 
Kufferter - Dokumentmapper 
Skoletasker 	Punge - Mod. 
Bej letasker Oksehud 7.75 

Jespersens qiie- følger 
EMIL JØRGENSEN 

Brødet bringes overalt. 



■••■■•••■ 

i s HASLE BANK 
udfører alle Bankforretninger 
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Ærede Publikum! 

En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 
ved at lade Dem behandle i mine Sa'oner. 

o Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Per manent- 
• Apparat, hvor man ved Hjælp af fine Maaleinstrumenter 

• nøjagtig torud kan konstatere, hvor meget Varme Haa- 

: 	ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til- 

i 	
fældigt Resultat. Byens førende l'risørsaku. 

H. KOFOED e • Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma 

fa
Bestil Tid. Telefon 124. 

• • 
• • • ft • • • • 
• 

• 

• • 
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 craalce 
Goudaost, Emmenthaler, Roquefort, 

Gruyere og Camembert. 

Fiske- og Grøntkonserues. 

Altid de bedste Varer, der kan fremskaffes. 

Tlf. 74 	 A. Lyster 
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filt i Xolonial 
Kun prima Varer. 

Største Lager i Vine og Spirituosa. 

Tørre Cigarer i stort Udvalg. 

Masser af Juleknas og Frugter. 

Prøv vor ekstrafine 
Javablanding Jens Nielsens Eftf. 

Hasle  

 

mil e være velfriseret 
saa ring til 34 

Her udføres kun i. Klasses Behandling 

Nyt „WELLA" Permanent apparat 

Tove Lambrecht 
Sandlekkegade - Hasle 

(bag Teknisk Skole) 

Julekager og Juleknas 
Stort Udvalg i 

Chokolade, Marcipan og Konfekt 

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

C. Pedersen, 	Storegade 	Hasle 

o<=:›o«.:=:,o.:::==.0<:=7,0<:=:.0.1  
() Yideyaver o o 

Alt i Kosmetik 
Fikse Gaveæsker med 
Sæber og Parfumer 

Dekorationsrys og Juletræspynt 

Tlf. Hasle 137 	Sæbehuset HJØRNET 

	o<:=:›co<==>-‹=.o.cz=:›o-=z=.-0 

;itlegaheit til kikhullet 

Læselamper - Lysekroner - Bordlamper 

Kig indenfor og se de nye 
Radioapparater 

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

A. Regnersen 
Hasle 

oir••419•19•99 øøøøøø • . 
• . 
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•  »rifi JULEØL 
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W06 .71deffizoerne 

Emil Westh's Ur- & Guldsmedeforretning 
Telf. Hasle 116 

Lomme-, Arrnbaands-, Stue- og Vækkeure 

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

	~ffiNI•elidemem..m.••■••••• 
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o gulefilipflsk 	
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a Ønsker De en ekstra Vare, saa prøv at købe den hos mig 
o D 	 D 

a 
D 	 Julekaffen 	 a o 
a 	 o 
o Har De ikke prøvet min Kaffe endnu, saa gør et Forsøg o 

a 
D o den er virkelig god 	 e 

o  
cl Juleknas og Frugter 	 a 
ai  	 Cigarer og Vine D 

	

0   0 
Il a 	 Einer Nielsen, Hasle n 	 D 

D
a 	 a Telefon 142 	o 
o 0 
DDIDDCIDDIDDCIDDDODCIOCIDDDDCIDD*DDCIDDDIDD DIDDDEICIDDDIDCIODCIDD Cl 

Køb Julegaverne i 

b.11.1lj8rklund's Skotøjsforretning 
Vi har stort Udvalg i moderne 

Herre-, Dame- og Børnefodtøj, Gummi-
støvler, Overtrækstovler og Galoseher 

Varme Hjemmesko og smukke Farver i Filtslippers; noget 
for enhver Smag.' 

51'usk til Jfejtiden: 
Julekort 
Julemærker 
Julehefter 
Gaveæsker i fin Chokolade 

?ersonvægt . 35.00 

	■■•■ff.N.w.ggmg■. 1.1.ffiåffl 

Slagtede 9ces og finder 
købes Tirsdag den 20. og Onsdag den 21. ds. 

Granbech & Co. - Hasle 

Markmans Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

MUNIIM~M.1~■. 	 

0 

tændes Julelysene 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 kar 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 »Mannefacon«, og saa faar 
han ternede Sportstrømper og ternet Hals-
tørklæde, saa Lille-Bror bliver skam fin i 
julen! ! ! 

Mor har samlet en Bunke Kuponer, saa 
helt ,ekstra faar hun og Søster fine 
Silkestrømper. 

Paa alle Gaveaskerne ~ar 

Manufakturhuset 
HASLE 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 

Jespersens efterfaIger 
O 

EMIL JØRGENSEN 

0 0 Alt i Brød og Kager 	- 	Lækre Julekager 0 

NB. Prøv mine billige, brune Kager 

Julekonfekt i stort Udvalg 

 Marcipanfigurer 0 
Bagning og Stegning udføres sam- o • 
vittighedsfuldt. 

0 
Bestillinger paa alJulebagværk mod- 
tages gerne ved Telefon 14 

Brødet bringes overalt. 

0 
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Hvorfor fryse naar De kører i Bil? 

Ring til Hasle 
64 

Min 7-Personers Cheurolet er for-
synet med Uarme, saaledes at der 
er dejlig lunt oueralt. 

P. Westh 
Hasle 
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at De hos mig faar den fineste 
Klipning, Jern- o Vandondulation. 
Min PERMANEN TBØLGNING er 
anerkendt fra Skagen til Gedser og 
paa Bornholm. 
Vær venlig at bestille Tid! 

Der er et Sted paa Bornholm 
hvor Herrerne bliver smertefrit bar- 
beret, klippet og friseret efter sidste 
Mode. 
Haarvask, Permanent, Vandondula- 
tion m. m. 

Julecigaren og Julepiben er hjemkommen. 

0. H. Kjoler Den gamle Hjarnefarretning 
ved Teknisk Skole - Telefon tidsle 113 

Det maa alle Daimer gerne vide! 
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K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalcegsforretning 

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

Gæs og Ænder i prima Kvaliteter 
Altid 3. Kl. Varer 	 Telef. Hasle 419 

OTTO HANSEN 
Skotøjsreparation - Hasle 

Støt vore Annoncører 

NORDBORNHOLM — Side 7' 

Gaa ikke 
med vaade Fødder i Julen 

Send Fodtøjet til Reparation i god Tid  



Sen gode ave... 

Moderne Smykker i Sølv, Guld 
og Bronce 

Toiletsæt i Selv og Bronce 

Skeer og Gafler i mange 
forskellige Mønstre 

Lysestager, Skaale og Bredfade 
i moderne Faconer. 

$kaale, Stager, Rygesæt, 
Cigaret & Cigarkasser i Bronce 

Alabast og Krystal i st. Udvalg 

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

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

Vækkeure og Nipsure i 
moderne Faconer og Farver. 

Forretningen 

er I KKE aaben 

Søndag før ful 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- & Guldsmedeforretning Tlf.140 

JU 
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. 

       

       

Hvor Jule-Indkøbene 
    

       

   

gøres 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 

    

   

FritzReusch 

    

     

Allinge • Telefon 5 

    

   

Julen 1938 

    

  

cSe 21dstillingen 

   

     

paa Lindeplads 

    

  

og læg 977ærke til de fillige !Priser! 

    

       

  

Forældrene maa gerne tage Børnene med 

paa Søndagsturen, 

for Børnene gør klog Vurdering og vil gerne handle i 

    

  

Nordlandets Handelshus 

   

         

          


