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lidgaar I et Aatal at 11100 
til ane  Rie., 1 4111•49411andvIg. 

Mørket'. itateakee.  Ro  og  Itietuezi•ker. 

2:COODOCICID 

Ja, nu er Julen kommen 
med Knas i hver en Krog, 
med glade Blikke, hvor vi ser 
fra Kokken og til Kælder. 
Det er, som Lyset ler. 

Nu samles vi om Træet 
og synger Julen ind, 
mens spændt vi venter Moders Bud 
— ,,Se nu skal vi begynde 
at dele Gaver ud. 

Der er sas mange Pakker 
paa Moders Fine Bord 
med røde, blaa og gule Beand 
nu tager hun den første 
og vejer i sin Haand. 

0,e Peters Øjne straaler 
i Julestjernens Glans! 
Niar bare Julenissen dog 
ej blandt de mange ønsker 
har glemt hans Billedbog, 

Og Jørgen og Johanne 
de tænker hver for sig; 
„Den store der, den er nok mine, 
men hvisker ganske stille: 
„Jeg tror at det er ding. 

Jul i 

Nordgrønland. 

Af Direktør for Grønland, 
H. paugaard Jensen. 

e:erPci 

Ogsaa i Grønland er Julen Aa-
rets store Højtid;  og der er sikkert 

intet Sted i Verden, hvor Forbe-
redelserne træffes med storre Iver 
end der,. hvor Forventningerne 
stærkere præger store og smaa, 
og hvor Højtiden tydeligere kan 
fornemmes og Glæden mere ægte 
føles ved Tanken om, at Guds 

Søn fødtes paa Jorden Juleaften. 
Dette hænger saa nøje sammen 

med hele Grønlænderens Naturel, 
saaledes som dette er formet af 
den store overmægtige Natur, og 
af hans daglige taalmodige Kamp 
for Tilværelsen, der i gode Fangst. 
tider synes betrygget, lys og fry-
defuld, men naar han Dag efter 
Dag kommer hjem uden Fangst. 
svær nøk at komme igennem, 
hvis man ikke havde den sikre 
Viden, at der igen skal komme 
bedre Tider, og Tro paa, at Om-
slaget lige saa godt kan komme i 
Dag som i Morgen. 

Det er tnaaske netop det Sinde-
lag, der gør Grønlænderen saa til-

' talende, at man ofte foler sig be-
skæmmet, det at han i daarlige 
Tider aldrig klager sig, men taal-
modigt venter paa de gode Dages 
Tilbagevenden -- lige saa sikkert 
og bogstaveligt, semi han tror — 
nej ved — at der er en god rig 
kærlig Gud, som en Dag, naar 

alle Vanskeligheder er forbigangne. 
tager imod ham og fører 'fin ind 

Men Bedstemor og Line 
fra Stuetis fjerne Krog 
ser til og frydes • mest endda 
ved Glæden hos hver lille, 
som faar, hvad han skal ha', 

Se, Far er mere rolig, 
naar Moder deler ud. 
Hvert Aar lian samme Ønske har 
og faar, naar Turen kommer, 
en god og fin Cigar. 

Saa er der ikke mere, 
og Mor har intet faaet. 
Da lister Far en Pakke frem 
med dejligt Stof til Kjoler. 
som han har haft i Gem. 

Den kære Julenisse, 
han husked paa en Prik 
de ønsker, som var skrevet ned. 
Hver fik sin egen Pakke 
og Nissens Hilsen med. 

' 	J. P. K. 
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til en Herlighed, hvor Kulde, Sult 
og Nød er ukendte Begreber. 

Og dette kommer aldrig stær-
kere frem end i Julen, som man 

saa længe i Forvejen træffer For-
beredelser til, og som man, naar 
Juleaften endelig kommer, nyder 
i fulde, glade Drag, fordi det hver 
Gang bekræfter sig, at alle mættes 
og klædes varmt og godt, at der 
er lyst og varmt og festligt i Hu-
sene, og at alle Hjerter er aabne 

og glade i Forvisning om, at Guds 
Son er alle Menneskers Broder, 
og at det lille, fattige Granlænder-
folk her staar lige med alle Jor-
dens andre Folk. 

Denne varme, glade Julestemning 
kender alle Danske i Grønland,  

og de drages selv med ind i den, 
saadan at de sikkert senere, naar 
de holder Jul herhjemme, ikke kan 
undgaa at tænke tilbage paa den 
og fole den leve op i sig igen. 

Den er saa ofte beskrevet i Be-
retningerne om de Danskes Jul i 
Grønland, saadan som det gaar til 
ved Kolonierne. hvor de Danske 
jo ogsaa sætter deres Præg paa 
Højtiden; men den lever lige saa 
frisk og stærk ude ved de smaa 
Bopladser, der ligger langt borte 
fra Kolonierne. 

Jul i Grønland 
for 20 Aar 

Dette havde jeg Lejlighed til  at 
se en Jul for 20 Aar siden. Min 
Hustru og [filmene var den Vin-
ter her i Danmark. medens jeg 
forst næste Aar kunde tage hjem, 
og da vi kom hen imod Jul, følte 
jeg, jeg, at jeg vel nok havde Grøn-

lændernes sikre Tro paa, at de gode 
Dage med Jul i Familiens 'Skod 
vilde vende tilbage, men at det al-
ligevel ikke vilde være saa let at 
holde Jul alene i et stort Hus, hvor 
vi tidligere havde været sammen. 

Jeg bestemte mig derfor til at 
holde Jul ude mellem de „rigtige" 
Grønlændere, og et Par Dage for 
Juleaften kørte jeg da af Gaarde, 
bort fra Godhavn og op til et lille 
Udsted, der hedder Ujaragsusuk, 
og som ligger paa Nordsiden af 
Diskonen, 17 danske Mil fra God-

havn. klaget havde endnu ikke 
dannet sig, saa jeg matte køre 
hele Turen over Land, hvilket var 
en drøj Tur, baade for Hundene 
og mig. 

Men Lillejuleaften korn jeg godt 
og vel til Ujaragsusuk og blev 
hjertelig modtaget af min gamle 

Ven Frederik Lange og hans for-
træffelige Kone Juditte. 

Frederik var det lille Steds før-

ste Mand i enhver Henseende, en 
dygtig Fanger og dertil Bestyrer 
af den stedlige Handel. Han talte 
højt og myndigt, bevægede sig 
kraftigt og lo gerne og hjerteligt. 
Juditte var lille og trivelig og i 
ustandselig Bevægelse for at sørge  

for Frederik isg deres 9 Bom, men 
altid mild og munter, aldrig træt. 
Deres Hus var det største paa Plad-
sen, men det indeholdt kun to lave 
Stuer, af hvilke den ene — Stads-
stuen — oven i Købet var afrib. 
bet, for her gemtes jo al Herlig-
heden. der skulde afsløres næste 

Aften. 
Men Hjerterum var der nok af, 

der var derfor ogsaa en Plads til 
min Sovepose, hvori jeg vaagnede 
sent næste Morgen for straks at 
glide ind i den glade Julestemning, 
der beherskede hele Huset. 

Julen begyndte rigtigt om Efter-
middagen med 

Gudstjeneste i Stedets 
Kapel, 

et lille, lavt Rum, skærmet af tykke 
Jordmure. men festligt oplyst med 
mange Stearinlys, rent og pudset 
til Højtiden og gennemvarmet  af 
en lille, tyk Kakkelovn, der havde 
været holdt rødglødende fra den 
tidlige Morgen. 

Alle Stedets 70 Mennesker, lige 
ned til de mindste Spædbørn, var 
stuvet sammen herinde, og de 
gamle Julesalmer blev sunget fler-
stemmigt med al den musikalske 
Inderlighed, som Grønlænderne 
mere end andre Folk formaar at 
lægge i deres Sang. 

Og det samme Evangelium, som 
den Aften lød saa mange andre 
Steder i Verden om Fred paa Jor-
den, lod ogsaa her hos os og blev 
modtaget, saadan som Ordene lød. 

Her i dette lille, fattige Rum var 
der, trods det at alt det ydre mang-
lede, en indre Julestemning. der 
for mit Vedkommende yderligere 
forstærkedes, da vi kom ud under 
den stjerneklare Himmel og kunde 
skimte Konturerne af de høje Fjeld, 
ved hvis Fod der laa en halv Snes 

lave, smaa Jordhytter med Lyset 
straalende ud fra hvert Vindue, ud 
paa Sneen i stille Fred, hver af 
dem et Hjem for Mennesker, der 
i al deres Fattigdom var rige, fordi 
de havde Evne til at fole sig lykke-
lige og tilfredse. 

Efter Gudstjenesten var der 

Modtagelse hos 
Frederik og  Juditte. 

Alle, store og smaa,  kom ind 
efter Tur og gav os Haanden, øn-
skede os glædelig Jul  og gik saa 
hjem hver til sit. 

Og saa trakterede Juditte  med 
Risengrød og  stegte Ryper, som de 
mindste af Børnene næsten ikke 
kunde faa Tid til at spise,  .  fordi 
De vidste at vi, naar Maaltidet 
var forbi, skulde danse om Jule-
træet, det, de i en hel Maaned 
havde hørt om og talt tam atter 
og atter. 

Juletræet, — ja,  det var ikke 
en grøn og slank Gran, men et 
Træ, som Frederik selv havde la-
vet, bundet sammen af Polarbir-
kens krogede, nøgne Grene,  Men 
Grenene var klædt med Hundre-
der af stnaa, grønne Blade, som 
Frederik havde klippet af grønt 
Glanspapir og syet til Grenene 
ect for eet. Og paa  Grenene var 
der mange grønne, røde og hvide 
Julelys, der straalede og  gav Gen-
skin i Børnenes  undrende  store, 
dejlige sorte øjne. Det var i dis-
se Øjne intet mindre en et Under, 
som deres Fader havde skabt til 
denne dejlige, straalende Aften. 

Med hverandre i Haanden gik 
vi omkring Træet og sang, anført 
af Frederiks Bas og Judittes  lyse 
Sopran. Derefter kom vi til Ga-
verne, der laa i Pakker  under 
Træet, een til hver og alle stam-
mende fra Judittes dygtige travle 
Hænder, der fik Tid til at over-
komme alt. Frederik fik et Pa-
tronbælte, jeg fik en fint broderet 
Tobakspung,  en  fik Vanter og en 
anden en strikket Hue i rigtig 
kraftige, dejlige Kulører, og alt 
skulde vises og proves og beses 
atter og atter. 

Det blev sent, inden Børnene 
eet efter et faldt hen, overvældet 
af Aftenens Glans, og jeg kom i 
Soveposen. Og da jeg laa der, 
hørte jeg udenfor Huset Lyd af 
Skridt, der knirkede i det  frosne 

Snelag. Det var Sangerne,  alle 
Pladsens Beboere, Mænd, Kvinder 
og Børn, der gik rundt fra Hus 
til Hus og sang Julesalmerne. 

Da de havde sunget hos os, gik 
de hen til det ,næste Hus, hvis 
Beboere var listet hjem for at 
sidde inde og høre Sangen og, 
saa snart den var forbi, gaa ud 
og slutte sig til de andre, naar 
der skulde synges hos Naboen. 

Svagere og svagere lød Sangen, 
efterhaanden som den blev genta-
get ved de fjernere Huse, og  ef-
terhaanden som jeg i den varme 
Sovepose gled ind i Søvnen. 

Juledagene gik med Besøg og 
Kaftedrik ping i alle Husene og 
med fint Traktement hos Frede-
rik med saadanne Delikatesser 
som frossent Sælkød og frossent 
Spæk samt Hud af fividfiskeliale 



hvide Skjorter 
	

fra 

Manchetskjorter 
	

fra 

Undertrøjer 
	

fra 

Seler 
	

fra 

Sokker 	 fra 

Stærke Kørehandsker 

3,25 

6,25 

2,25 

1,50 

0,50 

1,00 

	4 

zinbefaler os med et .tort Udvalg 

til meget rimelige Priser. 

Julen 1925 
WU:p 

r Forklæder i hvidt 
og kulørt fra 1,50 

Damelinned 	fra 2.50 

Underkjoler i 
Silketricotine fra 9,75 

Fikse Strømper 	fra 1,40 

Lommetørklæder 
i alle Kvaliteter. 

Damelingeri. 	Herrelingeri. 

.4k Nordladets 
Allinge 

Sn Rcerfiommen Julegave 
er en god Kurvestol! 

Vi har et stort Udvalg i Kurvemøbler til meget billige Priser. 

Nordlandets Handelshus 

• Min Manufakturafdeling 

r . 8n god .749.  til Julegaver 

• 
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faar .9' e ved at se vort store 2lelvalg i 

J3ædervarer, 	gri fi fiel. 
Som særlig Nyhed kan fremhæves de fikse og moderne 

„party-cases" og „attacfl&cases"! 

anbefales med nyttige Julegaver i 

Dame- og Herrelinned, Trikotage 
Strømper, Halstørklæder m. m. 

• Prima Uldgarn 4 Kr. Halvkilo. 

Tlf. 55. E. Rbrahamsen, Sandvig. Tlf. 55. 
z  0~x,..‘; w.Ny.. • 

• 
• 
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Export 
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slanke flasker 
m. u/c/-1». 
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Uldtæpper. 
Et varmt og lækkert Uldtæppe er ikke at foragte i denne 

Kulde. Vore Tæpper er store og varme til forholdsvis smag Penge. 

Kom og se vort Udvalg, 

Nordlandets Handelshus. 

kflos 3. S. Larsen!! 
Den er droj og velsmagende.., 

mai 	. 

Parbiffier ii Toildulikkg 
fra fineste danske og franske Fa-
briker, hvoraf særlig fremhæves 
Fisker, Barniingen,  Coty og  Hou-
bigaut. 

Stort Udvalg i Haandsæber 
fra 15 øre 

Gaveæsker [lied Sæber og Part. 
Juletræspynt, Julelys, Julekort. 

Sæbemagasinet P1111111. 
Hundrede brugte 

Kurvestole 
-Horde, -Sofaer sælges fra nu 
til Nytaar meget billigt. 

Fr. flidstrup, Sandvig. 

Tein Brugsforening 
Juleaften lukkes Butikken 

Kl. 2. Dagene mellem Jul og Nyt-
aar Kl. 3. 

J. e. Y(olm 
anbefaler 

Kulspande firkantede og runde i 
smukke Mønstre alm. galv , sorte 

Køkkenudstyr i stort Udvalg. 

Knive og Gafler, rustfri Bordkn[ve 
Skeer, Frugtknive, Osteknive, 
Fjærkræsakse, Brødskærere, 

Husholdningsvægte Kodhakkere 
samt løse Dele til samme. 

Strygejern, Emaillevarer, Gryder 
emalirede og sorte. 

Barber og Slibemaskiner, Remme 

Lommeknive, Sakse, mange Slags 

Værktøj til forskellig Haandværk 

Sløjdværktøj ni. ni. 

Xurvemo6ler. 
stort Udvalg i smukke 

Søgræsrnøbler er hientkominvt 

Stele polstrede med Fjedre. 

Borde, runde og firkantede 

Pilestole i forsk. Faconer 

Piddingrørstole, meget stærke 

Barnestole, Systativer 

Blomsterstativer af Bambus 
Dukke- og Legovogne, Kælker. 
Cykleheste Løbehjul, Gynger 

alt sælges til billigste Dagspris. 

P. C. Holm, Allinge. 

cpu husker °el nok af kobe\\  

julegodferne  hos 

J. 33. Liarser-i- A.-111/14g«›? 
..•••••••■■••••••••••••••41~  • 
• 
• .gltid stor?  Vidvalg af tapeter •   
• 	do. 	i Legetøj 	•  

.Xort og Yelegrammer, • 
• 
• Srevpapir og 2.4skepost 
• 

•  • 	efir. xorod, 
Yapirflandel, 

• 

• • ØM  IMMO III« OM,* 11.1111.11.1111~1. 

Trifoletuns Markfrø 
Bestillinger paa Fro at levere i Foraaret 1926 bedes 

venligst tilsendt os, og vi leverer allerbedste Sorter til 

atlet billigste Priser. 

Bemærk Trifoleums fine Analyser. 

?,hobtlfltrorreinfis 

Rødvin. 
En ekstrafin ,Julerødvin sælges for 

3 Kr. pr. hel FI. og 1,50 pr. halv Fi. 
løvrigt har vi stort Lager af C. 1-1. Mønsted 

vellagrede Vine. 

Ug  13rønftforretuing. 

21t til fflagning. 
Prima dansk og amerikansk  Mel. Rosiner, Svedsker, 

Cardemomme, Sucade, Pommrrantz.  Hjortetaksalt, Potaske, 

Rosenvand ni, ni 

Brug Produldens Bagepulver 
saa mislykkes Bagningen aldrig. 

WItinge 	 1.zrvburtforretninq 

Tobak CigarerCigareiter i 	. 
Vi har meget stort Lager 	 vellagrede og 

fine Kvaliteter og til alle Priser. 

%Hinge nototitat= og 13roDuftforrenting. 

Ylyttige Julegaver 
k86es bedst og 6illigst flos 

29. ent xanjen .  Tlf. 29. 

Dansk Bihonning 
Vi tilbyder et Parti ekstrafin Bihonning nu til julen. 

• 

• 

lil'iiilie ,Sk amid-  8  `??rohigorreitiing 



do. 	do. 	i Silke pr. 	Sæt 6,50 

.•orede Herre-Skindhandsker 
	

8,00 

Kulørte Terre-Stofga mascl ler 
	 pr. Par 
	

5,35 

Største Udvalg i Sokker (Silke, Uld, Bomuld) 
Alt i Kameluld. Knævarmere, Fodvarmer, So-
vesokker, Mavebælter. Ryg- og Brystvarrnere, 
Huer. Luffer m. 

Systativer 
	

fra 

Divantæpper i Gobelin.  og Plysch 
	

f ra  
Bordtæpper 
	

fra 

I'lyschbordtæppe 
	

fra 

Pudestykker i Gobelin 
	

fra 

4,50 

13,00 

7,00 

18,00 

0,75 

Gulvtæpper saavel i billige som i pr. Kvaliteter. 
Dugehaves i et stort og smukt Udvalg og til 
meget nedsatte Priser. 

Kaffedug med 6 Servietter 

, Hulsøm 

Hellinned Dug 130x 130 

r.,-- Julegaver 
`(-r 

Xorifattet .fortegnelse aver 
Suleartikler: 

Filiale p ø E. Abrahamsen, Sandvig. 
K. Ipsen, Helmerhus, Klemensker.  r2 

Chr. Olsen 

M(4ssen 

Allinge 

V £Cpper 

Julegaver 
Robes bedst og billigst i 

'7dagaJin du ))fordsUdsalg 
der findes det største Udvalg til Damer, é 

j Herrer og Bern i gode prima Kvaliteter 
; og til vore bekendte smaa Priser. 

Af vort store righoldige Lager nævner 
vi,;blandtfandet nedenstaaende: 

Silketricotine Underkjoler i mange Farver 	fra 7,50 
Benklæder 5,75 

Kulørte Ufrimoireunderlsjoler, ekstra Tilbud 4,50 
Brokades 	 i smukke Farver 7,8.5 
Silkestrømper, alle Farver 	 fra 3,50 

Strømper i Traad og Silke med Uldfod, mod_ Mønster 3,90 

i Uld og Silke, mønstrede 6,00 

Dameskindhandsker i Vaskeskind, forede og Glace fra 5,85 

Mange forskellige Kvaliteter i Stofhandsker 	fra 1,15 

Største Udvalg i Skindkraver 	 fra 8,85 

Hele Dyr med Hoved og Hale 	fra 	150,00-35,00 

Mægtigt Udvalg i hvide og kulørte Pynteforklæder 
til Damer og Børn fra billige til bedste Kvaliteter. 

Lange Damekimono i meget fikse Mønstre 	15,35 

ensfarvede kulørte 	 13,50 

Uldne hæklede Bluseskaanere i fine lyse Farver 	4,75 

En Mængde fikse moderne Mønstre i kulørte 
Dameuldveste med lange Ærmer fra 9,50 

Sidste Nyheder i Langschawler Uld og Silke fra 	13,50 

Lommetørklæder i et enestaaeride stort Udvalg fra 	0,10 

do. 	nydeligt nedlagt i Okse Æsker til alle Priser, 

Kulørte Uldveste til Damer og Herrer 	 5,50 

Prima forede Herreskindveste 	 26,50 

Største Udvalg i Manchetskjorter med to Flipper 	9,50 
og en Del billigere, dels uden og dels med t Flip. 

Hvide Pique-Manchetskjorter 	 fra 	8,50 

Ca. 250 Bindeslips er paa Lager, 
elegante Mønstre 	fra 7,00-1,00 

En Masse nye, fikse Mønstre i Silkehalsbind fra. 	1,50 

e Sæt Seler, Ærme og Sokkeholdere i Æske fra 3,50 

Endvidere har vi et smukt Udvalg i originale japanske 
. Ting, søm Syæsker, Vaser. Vindharper, Aske- 

bægre, Rammer, en Mængde srnaa 
iikse Lakæsker m. 

Se vore Vinduer! 

Victor Y'lanck, 

kiles Juleindld 
af Fedevarer og Paalitg 
gør De bedst og billiga  i 

Fedeurelorreloingeo - 
biudeplads TIL 45 

Flæsk.. 
fersk, saltet og røget i pr. Kvalit.  

Okse- eg Kalvekød efter Bestilling 
Her køber De Deres Julesteg 

. med Fordel. 

Forlenrehmilligi 
Lii*Ms TIL 45 

Ekstrafin 
tor Ni Frdeoltd, 

fin inornik Spegesild 

bAr "sef'irl"Selrid 
Giliffetiliittar, 
Sild Tomat 

fineste Sardiner 014V 

iN111111dr4k Lammekod 
til billigste Dagspris i 

l'orluargiomIlliquelf- 
Lidrililitis Til, 45 

Njemmelavet 
Sylte, 

2ffedisterpelse, 

Lifid 

c.Cungepolse, 
fars og 5>aalæg 

111 frisklavet hver Uge 

Nievareforreloirigell 
rplarls Ti!. 45 

 

Til Julegaver 
kan jeg anbefale mit store Udvalg 
af Glas og Porcelæn. 

Spisestel til 6 og 12 Personer i 
Fajance og Porcelæn til meget ri-
melige Priser. Enkelte Dele i alle 
gangbare Mønstre haves eller 
fremskaffes. 

Kaffestel i mange gode Mær-
ker og Kvaliteter. Kaffestel fra 
den kgl. Porcellænsfabrik i blaa-
blomstret og musselmalet. 

Da der kan fremskaffes alle 
enkelte Dele til disse og andre af 
Fabrikens Porcelæn Spise ogKaf-
festel, maa jeg anbefale ærede 
Kunder, der kunde ønske sig 
noget kompletteret at indgive Be-
stilling paa saadan snarest, for 
at riet kan faas til Julen. 

Tallerkener og-_Kopper med 
Billeder til Børn, Skeale i Sæt, 
Saltkasser. Krydderistel. Servan-
testel. Urtepotter, Dukkestel. 

Blomsterglas, Figurer i mange 
forskellige og morsomme Grupper 

Glasskaale 3g Asietter i alle St. 

Krystalvaser og Skaalc er altid 
kærkomne 

Skeale og«...Vaser I Sølvplet. 

Skeer af alle Slags i 2 Taarns 
Sølvplet Gafler ligeledes, er me-
get anvendelige og slet ikke dyrt 
at købe som Julegave. 

Toiletgarniture, billigere i pres-
sede og finere i slebne. Forskelli-
ge Typer, 

Øl-, Vin- og Likørglas i mange 
Monstre.  

P. C. HOLM. 
Al 

'-'Urmager og Guldsmed 
Allinge. 	Tlf. S:t.  

Julenisser i 9 Størrelser 	 fra 	23  Ure, 
Paaklædte Dukker 	 fra 	25 - 
Upaaklædte Dukker 	 fra 	38 - 
Celluloid Dukker 	 fra 	38 
Perlebakker 	 fra 	50 
Straatasker 	 fra 	40 
Straahakkcr 	 fra 	40 
Byggeklodser 	 fra 	65 

Rode Julestjerner til Decoration 	fra 	fifs 

Kulørte Bordlohere 	 fra 	35 

Collorerede Servietter 	pr. Dusin 	15 
Lommetørklæder med kulørt Bort pr. Stk. 	10 

hvide 	 25 
i Mappe og Æsker. 	Sofapuder 

Kaffeduge, hvide og kulørte 	 2,65 Kr.  
Pynteforklæder 	 1,35 
Husholdningsforklæder. hvide og kulørte 	2,50 
Darnestromper, mange Farver i Silke, Uld, Flor 1,00 
Handsker i mange Dess. til voksne og Børn 	0,50 
Halstørklæder i Uld og Silke 	 2,00 
Forlæggere, japanske og plyscis 	 2,75 

Ciolltrojer og Veste til Damer og Herrer. 
Fløjl i mange Farver. 

Lager af Manufakturvarer anbefales. 

%essens 
ved efir. elgen, Allinge 

Solide Kurvestole. 
Solidt forarbejdede Pilestole 	Pris 18,00 
Peddigstole, polstrede med Fjedre Pris 44,00 

do. 	do. 	do. Pris 30,00 
Polstrede med Gobelin og Damask. 

teessens sne-21dsalg 
Cfir. @Isen, AfIlinge. 

g e 2ordicepper. 
Juttatæpper 	Størrelse 135x 140 fra 5 Kr. 
Divantæpper 	- 	140x280 fra 14 Kr. 

Chir. «Isen, .91ressen. 

Paa Søndag 
er Forretningen aaben fra 4-8 Eftmd. 

991e4est5.4 	nr. 

8,25 

2,65 

6,20 

Velour Stør. 5/4  130x 190 32,00 

sit  135 x 195 40,00 

Axminster Jp/i 170 x  240 75,00 

-- 	Rug 10/i  170 x 235 85,00 

11/4  185 x 270 100,00 

Tæppestry 200 x  275 60,00 

200 x 285 95,00 

Chr. ilseui, 
Telefon 100 



NÅ / 

\\1 //r 	 \111  

PRODUKTEN 
c<rl> 

Juleknas 	Julegaver 

- 	t' 

Nødder - appelsiner 
Dadler - Figner - Konfekt 

Chocolaelefigurer 
«ffiarcipanfigurr 

Julelys Lysholdere 
Knallerter 

Feehaar og Englehaar 
Friske fEbler 

Vindruer - juletra2spynt  *** 

Ekstrafine tørrede 

Spisestel, Kaffestel 
Qaf ler, Glas 

kaale, Vaser 
Ring & 

oreela2n 
Juleplatter 

Barbermaskiner 
Barberknive 

Barbergarniture 

o 	yltede Frugter 
Fineste )1ipfisk og Biserigryn. 

Mægtigt Udvalg 	Gode Varer ■(-->- Billige Priser 

Gør Deres Juleindkøb i 

Produkten 
...,,,-,,- ;.•\
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N ,,..,\
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Se Juleudstillingeq • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

kvart og 	kg  samt i los  V .tset 

Meget fin MisrziPan Confeet 

Fin Chokolade-Contect halse, 

samt mange andre Julegodter. 

917arripanfigurer 

Cliolioladefigurer 
kkerligurer 

fra 4,50-5.00 kg. 

J. B. Larsen,, 

Bedste Caroline Ris 
105 lire kg  

Bedste Japan Ris 0,80 
Bedste Java Ris  ø.; i)re  kg  

Pama Ris og Rismel 
i hele og  Halvkg  Pakker. 

Den fineste afnakkede  Klipfisk 
faas hos 

J. B. Larsen. 

•("1"YYri,•Y-\ -QtYY:)er.O. 

100 Ore kg  
Rosiner 120 Ore. 

Alle Kolonialvarer 
til nedsatte Priser, 

"frb 

Stort Udualg 
i Juleæsker 

med 50 Cigaretter fra 125 Øre 

Cigarer 
torre og vellagrede fra Hiersch- 
sprung. 1-1orwitz Sc Kattentid m. fl, 

i hele, halve og  kvart Kasser 
samt Pakker med 10 Stk 

Fille Julepaitninger 
Ceruter og  smaa Cigarer i  diverse 

Pakninger. 

5 B. Larsen. 

Niarzipan=Masse. 
Overtrrekezehokolade 
Frugtfarve, gran, red. gul. 

Kulørt Strøsukker 
Sølvkugler, Flortuelh4 

anbefales. 

J. 53. Larsen, Allinge 

Kiks og Besquits 

MØbl 	Egetræs Herreværelse og  Spisestuer,  
Fløde. og  Birketræsm. Soveværelser, er• enkelte Bufeter, Spiseborde og  Stole. 

Chaiselongs, Klædeskabe og  Komoder. 

Som nyttige Julegaver anbefales 
Rokkestole, Egetræs Divan og  Chesterfieldborde, Tobaksborde, 

Syborde, Standere, Søjler og  Haandklædestativer. 
Bambusborde. Standere og  Sykurve m. m. 
Alt sælges til stærkt nedsatte Priser. 

Oluf Hansens Plobelmagasin, Allinge. 

• • • s • • 

a 	og gør Deres Juleindkøb hos os, da vi har et meget stort 
• Udvalg  af Julegaver til voksne og  Børn. 

Særlig  fremhæves Julebøger og  Kort, Jule-
trcesPynt, Legetøj, Dametasker, Porte-
moneeer, Sølvtøj, China-aLJapanvarer 

• Parfumer at ToiletartiKler, 
Foto-Apparater, Grammofoner. 

Harmonikaer og  Mundharper 
:samt mange andre kærkomne Gaver 

• 

tandvig Boghandel 
E. Paraharnsen. 	55. 

• • 	 • • • • • • • • 
• A*11ø • ø ø 41■ ••■ •• 

Xsfi Sengeudstyr i 
.5)/tagcmin du ifordsUdsalg 

Spiralsenge fra 
	

Kr 17,85 	IS 

Umalede Barne-Udtræks-Træsenge 
	

18,75 

Barne-Bambussenge 	 12,50 

Spiralmadrasser fra 	 11,50 

Prima Hessiansmadrasser pr. Sæt 	12,50 

Reformmadrasser, fast Hoved, str, Betræk 16,85 

Barne-Hessiansmadrasser pr. Sæt 	665 

Prima dampr Fjer 	pr. kg 7,85, 4,50, 2,85 

Højrødt Nankin, dob br. fjertæt pr m 4,00 

do. 	Satin 	 5,25 

Stribet Bolster til Under dyne 	dob. bi  3.15 

Svær rundtr. dob. hr. Tvistlærred 
	

1,85 

Stribet vaskeægte dub. nr. Dyrkb.:trzeis 
	

2,20 

Svære prima Uldtæppk.r fra 

Prima Kval. Lagendowlas 
	

2.6 

5,06 

Dyner syes og stoppes gratis 

Victor Ylancfi, Mlinge. 
- Tlf 5 — 

Rugkikg 
Havrekike 

En prima Kiks til i Kr. Halvkilo 
t'ebernodder 
Julettepoluit 
Etrune Kager 
lagenerkager 

Vafler og Valfeldensert 
i mange forskellige 'ariati" 

Syrnmk Kutekbra.., 

3. 53. Larsen, Allinge 

3uleplderne 
er hjemkommet, og  desuden har 
vi et stort Udvalg  af Plader til 
3,50 og  5 Kr. pr. Stk. 

E. Abraltanisen, 
Telefon Sandvig  55. 

ateb 
Cigarerne og  de øvrige Julega-
ver hos 

x C. Lund. 

EI Puh 8lialliiiller 
udsælges med 2% t'et Rabat! 

Stort'll'dralg i Shagtobakker 
og grovskaarne 

3.  .  Larsen, Allingjj 

• • 

• 

e 

e 



Olsker Itottker. Ha oft Klemen•ker. 
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Anmvarmhavende: Otto klorultzku, 
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Fredag  den 18. December 1925 
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ral • camzectix.a.. 

(Nita" Ist 4ntr.t v.,1 	Kkannipl 

III lalle Bien' I killoge-Sand•ig, 

Mord-Bornholms Ugehi. 
udgaar i Dag i 2 Numre : 655 og 
656. Næste Nummer trykkes paa 
Tirsdag. 

Af 5. C. Christensens 
&indringer. 

- . 

Af den lige udkomne Bog af 
J. C. Christensen »Fra min Barn-
dom og Ungdom» gengives en lil-
le Historie fra hans Ophold paa 
Grundtvigs Højskole Marielyst. 

Jeg levede ret sorgløst med tom-
me Lommer. Fode og Klæder 
havde jeg jo til 1. April. Kortspil-
let var lukket for mig, ganske vist, 
men det var da bare godt, og da 
Forstanderne snart fik det stand-
set ogsaa for de øvrige Kamme-
rater, kom jeg i den HenseendC 
atter paa lige Fod med disse. 

Men saa kom Katastrofen. 
Skolestuen var paa første Sal i 

Hovedbygningen, men Spisestuen 
derimod i Sidebygningen. Naar 
Madklokken lød, styrtede Eleverne 
i største Fart ud af Skolestuen og 
ned ad Trappen over til Maden. 
de bagerste jagede paa de forreste, 
og saa skete det en Dag. at jeg 
under den vilde Jagt kom saa ho-
vedkuls ned ad Trappen, at jeg 
jog Haanden igennem en Rude i 
Yderdøren. 

Det var slemt, uagtet Haanden 
ikke tog Skade; men det var slemt, 
fordi Vedtægterne krævede, at 
hvad man slog i Stykker, skulde 
man selv betale, og jeg kunde jo 
ikke betale. Nu var gode Rand 
dyre. Det faldt mig ikke ind at 
laane, thi hvorledes skulde jeg be-
tale Lagnet tilbage? Ikke heller 
turde jeg fortælle Forstanderen, at 
jeg ikke havde Penge, thi saa vil-
de han maske Ina ud af mig, at 
jeg havde spillet „Napoleon", 

Hvad skulde jeg gøre? I flere 

Dage lod jeg det staa hen; men 
da Forstanderen begyndte at spør-
ge om, hvornaar Ruden kunde 
komme, og  tillidst gjorde det til  

et staaende-Sporgsmaal straks ef-
ter Morgensangen, maatte jeg, skri-
de til Handling, og denne kom da 
til at hestaa i, at jeg gik ind til 
Byen solgte min Bedstefaders Sole-
signet. Stor og smuk var deri og 
det piner mig endnu den Dag i 
Dag, at den er borte. Marskandi-
seren gav mig 24 Skilling for den, 
hvilket var en meget ussel Betaling: 
men da han samtidig lod skinne 
igennem, at jeg kanske næppe 
var kommet ærligt til den, tog jeg 
hans Penge og styrtede ud fra ham 
med Taarer i øjnene og Skamrød-
me paa Kinderne. 

Ruden kostede 16 Skilling, og, 
jeg fik den sat i Døren samme 
Aften. Dermed havde jeg Ende 
paa Vanskeligheden og  desuden 8 
Skilling i Lommen. Det var efter 
Omstændighederne ikke saa galt 
syntes jeg. Men hør nu videre, 
Under det lange Interregnum med 
Hullet i Indgangsdøren havde en 
stor Kat faaet Vane til at springe 
ud og ind af Hullet for at ligge 
og sole sig paa Trappen. Allerede 
Dagen efter, da Eleverne som sæd-
vanlig styrtede ned at Trappen vil 
Spisning, for den opskræmte Kat 
i et rasende Spring gennem Ru-
den med stiv Hale og alle Glas-
stumperne efter sig. 

Efter Morgensangen den følgen-
de Dag spurgte Læreren igen efter 
Ruden, han havde ikke lagt Mærke 
til, at den havde været indsat Da-
gen i Forvejen, -- men da behø-
vede jeg ikke at dukke Hovedet. 
thi alle Kammeraterne svarede i 
Kor: „Det har Katten gjort!" 

Saaledes slap jeg ud af Penge-
nøden, og snart derefter naaede 
jeg endog frem til en vis Grad af 
Velstand, idet jeg paatog mig at 
bære Kul op til Kakkelovnen, 
hvilket ellers var Omgangsarbejde 
blandt Eleverne. Derved tjente jeg 
24 Skilling om Ugen, og da jeg 
saa i Julen fik sendt et Par Van-
ter fra min Moder, og der i en 
Tommeltot af disse sad en Rigs-
daler, korn jeg helt ovcnpaa, saa 
at mine Penge slog til til 1. April. 

Godsljeoeste og Moder. 
—0-- 

Søndag den 20. Deffinber. 
Ols Kirke Kl. 10, Skriftem. 9,45 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Luthersk Missionforening. 
Tein, Lørdag Kl. 7,30. 

Møde for unge Mænd. 
Søndag; Tein 2,30, Allinge Kl. 5. 

I. P. Pedersen. 

Metodist-Mentgheden (.Iletesda"). 

Søndag Gu,Istjent ste KI. 4 Eftm. 
Srandausskole Kl. 2. 

Etti,er vi hjertelig velkommen. 

Pastor Eierger-Perei,,cit 

s'inU)er 

p)-{a2n,gelamper 

'"11. 9ordlamper 
altILIMIN 

11.0rnme]amper, 
Gg Batterier samt:r  • 

mange gode lig nyttSe 
julehaver findes hos 

DfLe. Funch. 
1111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

En dølg Julegave 
er Symaskinen 

som faas meget billigt hoc 

9/7 C Yunefl. 

.••••.••••••••• • • 
5fiografen. 

Sendag  deo 20. December Kl. 730 

NI Speed. 
Sensationsfilm i 7 Akter med 

Verdens modigste Vovehals Char-
les I lutehion i Hovedrollen, 

•••••■•••••••• 

Kokusnødder, 
linamelnodder 

Faldnødder, Paranødder 
Konfekt Borriver 

Krakmandler 
Figen. Dadler 

Store Node Vindruer er hjem-
komne. Priserne er billige. 

S. S. Larsen, XIIinge 

Or. Liedes SvovimmIlmhe 
Tilter*,  Mrelbe, KarlIolmovbe 

Lynoburbe, Borsecusehe 
Zerolornmehe, lrims.tebe 

NIstnileIntebe, Litnolintoebe 
Tolletagebe i fikse Lagtons 

nied 1, 2 og 3 Sik Sæbe. 
Nr. 11010 er en Pakke med Stk. 

ekstragod Toiletsæbe til I tit ore. 
Sidste Nyhed! 

er et stort Stykke Sæbe for kun 25 Ø. 
Et extra stort Stykke prima Toilet= 

ambe kun 50 øre, for Æske med 
4 Stk. 1,75. 

fistrafine Yarfumer 
i fikse Flakoner og elegant ii,ktyiede 

lE4ker. 
Ægte,  Kulnervnoti 

Et4prIt de l'aidemar. 
Halo-vand 

M~, 

Lomnieknive, 
Fjerkrzeank%e, LInnriNakne. 

Broderignk 
Noddeknrekkere 

NB. En Del Lommeknive ud-
sælges med 20 pCt. Rabat. 

5. A. Larsen, .R'llinge 

Hah Julecigaren 
og Cigaretten hos mig, da jeg 
har et stort Udvalg i gode Mær-
ker fra Horvitz og Katteistid, P. 

1-tirschsprung og flere an-
dre kendte Fabriker. 

E. Abrahamsen. 
Telefon Sandvig 55. 

(fillette 

Barliormskiller-3kr, 
Ginette Barberblade 

er betydelig nedsatte. 

Danske Barberblade 
.Maageotade`, som er en udmær-

ket Kyalikr, 25 øre. 
Slibemaskiner og Stryge-

remme tit Baneth ade .  

Strygeremme isl Barberknive. 

Barbersæbe, dansk og Colgate. 

Beirber.Pensler og -Spejle. 
Tandbørster o, Tandcreme 

abc gængse Mærker. 
Kamme Arnt:tan Glycerin. 
Parlut 	Ovatine Budet-em 

Vaseline og Coidcrent 
Brillantine  OydetPle og fast 

Glycerin og Sprit I Glas 

I B Larsen 

Fin The! 
Ceylon The i los Vægt 
Clugalla 
Cingalwatte 
David Mrtz 
E. B SlitIonton 
Grore The 

	 The! 
Mazagama 
Mar.awatte, ægte eng. Pakt.ing. 

13. Varcteu 

åpillekort 
W 'Limit ;hed o,r tli.,11  J. citer 
L'hombre  z.g  66 Kort 

.1 B. Larsen. 

Nye Ancluovis 
i les Vægt. 

Hej tin Kvalitet til billig Prls. 

'Fineste norsk Flommesild. 
Kry der Haljersild 

trit, Islandsk Sild, pi,Ina Vare 
Ny sruaa  norsk Sild 

Bornholmske Spegesild 
Marinerede Sild i  Stykkevis. 
Gafielbidder i  løs Vag,. 

J. B. Larsen. 

renrIDOMECCOMOCM3 
13. Aarg. 

Fotografier 
til Julen! 
Forstørrelser Rammer. 

For Amatører leveres Forstørret-
ser hurtigt og billigt efter egne 
Negativer. 

.7f. C. Lund, 
Fotogr. Atelier ved Tekn.  Skole. 

Aprikoser 
Ferskener 

Blandede Frugter 
Tørrede lEhler 
Stenfri Illommer 
Tørrede Itlitabler 

- Hyldebær 
- i ~biler 

All I nye Vater tit 
ekstrabillige Priser 

• 14. Cnr5tit. 

brik, Havregryo• 
Prima Kvalitet — 50 Ø e pr. kg. 
Nye hornitolmake Byggryn, 

fine, mellem, gro‘e, valsede. 
Boghvedegryn, 

Mannagryn. 
NniarInger, 
Havremel, 

BørneSenrtoule 
Fin Tapiee Sago 
Store Sagogryn 

Maizena 
Ilvedeztivelee 

Alt til betydelig nedsalte Priser. 

9. oD. £cyr vy. 

Hummer 
VI, Vi  og 1/4  Danser 
er betydelig nedsat 

Sardiner, 
Philippe Counand er ogsaa nedsat 

Sardiner. 
gode Mærker til billigere Priser. 

Norske Sardiner i 011e 
do. 	t  Torum 

Kogt Laks i 	og Vy Daa/ter 
Anchiovis i  Østerssauce 

do. 	t arramdetig Sauce. 
Gaffelbidder i st. (,g smaa De. 

Benfri Sild 
Fyrtnesterslid, yderst delikat. 

Fiskeboller 
Fiskerande i st. og srnaa Di. 

FisitelluddIng i  yj  og ti, kg - 

I. B. Larsen. 

Xnanas 	1  kg %kg i/2  kg. 

Srerskener 1 kg  kg De. 

Mprikoser  1 kg I/2  kg D9, 

.̀Blommer f kg %kg Glas 

!Pærer 	I kg 1/1  kg De. 

Priserne er nu meget lave. 

D. ,`k. 

Gulvfernis 
ekstra prima 

• Min bekendte Gnivfernis 
er betydelig nedsat. 

Malerfernis er ogsait  billigere 

I. B. Larsen. 

J 
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Nr. 656 
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Urmager og  Guldsmed 	Ilnarvankepnit ere- 

Tir. 9n. 3..`13. Larsen, ffilinge 
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Største Udvalg. 
Bedste Kvaliteter. 

Billige Priser: 

MdgdsiniuNordsUds 
VICTOR PLAtICK 

Telt. 	ALLINGE 

&tak 
Fyldte Chokolader 

„A L B A" Spise-Chokolade 
„ANKER" Cacao kun i h/8 kg Pakker- 

FINESTE DANSK FABRIKAT 

Store Masser af nye og !arrede Frugter, 
som sælges for smaa Friser. 

Slagtede Gæs og Ænder 
købes til højeste Pris, 

'frinde Stoføtlinf- 	Tf'roblifitførrettlits 

Yfallelys f il  
Til Julen anbefales : 

liyazinter, Tulipaner 

i stort Udvalg. 

Blomsterkurve. Potteplanter. 

Julekranse Juletræer, 

Grangrene. 

Blomsterudsalget hos  P. C. Holm 
bringes i velvillig  Erindring. 

217. Xr. Xofod, 
Tlf Sandvig 6 og 47. 

Et 

Vi har et stort Udvalg i 

TRIKOTAGE, 
som sælges til uhørt billige Priser. 

Ret og vrangstrikkede Børnestrømper fra 1,10 

Svære danske Da mestromper 	 2,20 
Børneuldtrøjer, heluldne fra 	 95 
Børnebenklæder fra 	 1,25 
Svære Herre-Undertrøjer 	 2,25 
Patentstrikkede Herre-Underbenklæder 	2.65 
Uldne Herreveste med Ærmer 	 5,50 
Svære Herrehandsker 	 1.00 

Parti heluldne engelske Barnestrømper sælges for 1,00 
pr. Par saa længe Lager haves.  

Nordlandets Handelshus. 

Jule=Klipfisk. 
Ekstra -- ekstra — fin og hvid er lige hjemkommen. 

Mingt Rolouial= 	$roDattfurretning. 

lionholms Simre- & lallebssos 
A fdeling i  Allinge 65'9-- 

Kontortid:  10-12  og 2-4. 
Renten af IntInkted er pak 

3 11aanedero Otoilgelsie 	 4,5 pCt. p. 11  
Almindelig° Sparekassevilkaar 4 	• 	• 
Folio 	 R . a 

ForoorgoloolotlIdelinigro 	3.5 - - 
hvortil Pratende, hidtil 2,5 plet. 

	•••■••■••■=1~NeN elk
1 

 

U LDTÆPPER. 
Vore nye UldtæpperL'er nu hjemkomne og sælges billigt. 

r 

= Søndag den 20. December er Butikerne aabne fra 151.4 Eftm. - I Dagene mellem Jul og Hytaar lukkes 11131. 
Samtlige Handlende I Allinge. 
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i Glas, Krukker og Spande sælges til laveste Notering. 

Rigtig god blandet Frugtsaft sælges a 95 øre pr. Halvflaske 

God Kirsebaervin i Dunke, God  Portvin  3 Kr. Helflaske 

Aqtravit  og rigtig god Mulerom — alle Mærker er nedsat i 

Prisen. Den sælges altid billigst i 

Fineste Amager )-{uidkaal 	Relkaal 
sælges — og denne Sending sælges billigt. 
Ægte Dyrefjord Klipfisit og Karolineris —  de bedste 

Sorter, som kan fremskaffes — sælges i 

Finesiei onnn 

Ægte originale 

Cognac, Whisky, 

Nordlandets Handelshus. 

Nordiandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstragode friske Æbler 
a 30-50-75 Øre. 

Store,. gode Appelsiner 
pr. Dusin 1,65 —2,00, 

Fineste Hasselnødder. 

Paranødder og Valdnodder. 

Fineste Dadler og Figen i Æsker 

Fin Konfekt. 

Vi har noteret særlig billige 
Priser paa alle disse Varer til 
Julen. 

Norriludels Handelshus. 

Humledal Mejeri 
afholder ekstraordinær General-
forsamling Mandag den 28de 
December, Eftm, Kl. 2 I Ro Brugs-
forenings Sal. 

Dagsorden: Forslag om et Laan 
til Mejeriet. 	

Bestyrelsen. 

Mandag den 21 ds Kl. 2,30 afholdes 
det almindelige Ittimmand.mode i 
Olsker Forsamlingshus, for at uddele 
de løbende Indtægter for Maret 1925 til 
de andelsberenigede Husmænd. Hus-
mænd, der er tilflyttede eller har for-
andret deres Bopæl, maa anmelde saa-
dart til en af Formændene inden nævn-
te Mode, samt forevise Skøde eller 
Købekontrakt 

(testyrelsen. 

Juleblomster, 
Tulipaner. Hyacinter, grønne  og 
blomstrende Potteplanter samt gr. 
Kranse forefindes i stort Ildvalg. 

Syel frugter, 
Spiseæbler, Madæbler, Appelsiner. 
Vindruer, Dadler„ Figen, Nødder 
og Jamaica Bananer anbefales. 

Gartner -Jensen, 

Ro Brugsforening 
lukker Juleaften Kl. 3 og i Da-

gene mellem Jul og Nytaar Kl. 4 

Bestyrelsen. 

Appelsiner. 
Store, sode, 6 Stk. 75 Øre. 

Mindre do, 6 Stk. 50 øre. 

Nye Messina Citroner 
Vindruer, 

store, søde, til billig Pris. 

Figen, Dadler 
i udsagte Varer. 

3. 2. Larsen 

Olsker 
Husm. Kreaturforsikr. 

modtager Policer og Kontingent 
Tirsdag den 29, December hos 
Jens Frigaard fra Kl. 8,30-1  I  og 
paa Dalegaard fra 1,30 - 5. 

Chr. Jensen, 
Sogneforma nd. 

Buers Gasovne 
og gasapparater 

er meget nedsat i Pris. 

377. C. Yunefl. 

Reparationer 
af  Fodtøj  udføres billigt. 

Forsaaling fra 3-5,50. 

Laurits Mihitelsen 
ved Muregaard. 

Lam. 
Slagter Phillipseu, Sandvig be-

des afhente de af ham hos mig 
købte Lam inden Aarets Udgang. 

L. C. Andersen. 
—elfr4-*cw Zwt Dakgaard. 

Graa. svære Tæpper 4,25 

Blotte, 	uldne 	do. 6,00 

Store, 	lyse 	da. 8,50 

Ekstra svære 	do, 12,00 

Barnevognstæpper 1,75 

Nordiandets Handeishus. 

her J Bladet. Køb Deres Varer hos de handle n de, der averterer 


