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Pigen i Skoven. 
—0- 

Courbouvois, den unge Kompo-
nist, sad den Aften ganske tavs i 
det muntre Kompagni, som ple-
jede at samles i ,Den grædende 
Gris- 

— Hvad er der i Vejen? spurgte 
omsider Lantier, den kendte Jour- 
nalist. Se paa ham 	vendte lian 
sig Blod Maleren Aristide og den 
unge Digter Anatole — han ser 
ud, som var han langt borte. 

— Det var jeg ogsaa, sagde 
Komponisten og streg sig over 
Panden. Jeg var i Skoven ved Ar-
monvilliers. 

— Vor kære Ven har oplevet 
noget, sagde Anatole. 

— Ja, jeg har oplevet noget, 
indrømmede Courbouvois. 

Lad os høre Historien, raabte 
Lantier. 

Courbeuvoi tog et dybt Drag 
af sin Cigaret og sendte Røgen 
i Ringe op mod Loftet. 

-- I ved, jeg har indleveret en 
Operette til ,Gaiete"-Teatret? 

— Ja, og den er antaget. 

— Nuvel. Der var ingen Ro 
til at skrive den her i Paris. Jeg 
talte til min Ven Dumaresque om 
det, og han tilbød mig sit lille 
Sommerhus i Skoven ved Armou-
villiers. Jeg tog derud, og Huset 
fortryllede mig. Det var lige i For-
sommeren. Skoven stod grøn og 
fuld af Blomster, og der laa Hu-
set i Skovbrynet, langt fra alle 
andre Huse og kun tilset af en 
ældre Kone, som sørgede for Mad 
og Rengøring. — Den nærmeste, 
menneskelige Bolig var det gamle 
Slot, der tilhører Hertugen af .... 
naa, Navnet kan være ligegyldigt. 

Jeg fandt mig hurtig til Rette i 
Huset. Den gamle Kone kom om 
Morgenen, gjorde Huset i Stand 
og lavede noget Mad. Om Efter-
middagen var jeg ligesaa alene, 
som om jeg havde befundet mig 
paa en øde Ø. Jeg havde i For-
vejen Omridset til min Operette 
færdig og de fleste af Melodierne 
skitseret. Og Arbejdet gik hurtig 
fra Haanden i disse fredelige Om-
givelser. Hver Nat sov jeg som 
en Sten, og naar Fuglene be-
gyndte at kvidre om Morgenen, 
sad jeg atter ved Pianoet. 

Saaledes gik nogle lykkelige 
Dage, og mit Arbejde var næsten 
endt. Jeg begyndte at føle en 
trimodstaaelig Trang til at se Pa-
ris igen og træffe Vennerne her 
i ,den grædende Ciris•, og en Ef-
termiddag pakkede jeg min Kuf-
fert og besluttede at vende Næ-
sen hjem næste:Morgen. Da var 
det, der skete noget, som fik mig 
til at blive ude i Skoven i tre 
liger. 

Courbouvois pausede for at 
fylde !.it Glas og tænde en frisk 
Cigaret. 

-- Som sagt, fortsatte han, jeg 
havde pakket min Kuffert. 1 det 

— Aulested Gaard var, før den 
store Digter i sin Tid fik den, en 
forsømt Ejendom, — men i hans 
Hænder blev den en af de bedst 
opdyrkede Gaarde i Gausdal. -
Hvert Aar brød Bjønson nyt Land, 
og han fik et stort Navn som 

begyndende Tusmørke satte jeg 
mig til det gammeldags Klaver 
og begyndte at spille en Gavotte 
af Mozart. Instrumentet og Mu-
sikken passede saa godt til det 
gamle Skovhus med dets Rokoko-
møbler og dets hengemte Duft fra 
en svunden Tid. Døren bag mig 
stod aaben ud til Vejen, for at 
den friske Luft kunde have Ad-
gang. 

— Pludselig følte jeg, at nogen 
stirrede paa mig gennem den aabne 
Dør. Det var ikke nogen ubeha-
gelig Fornemmelse. Jeg kunde saa 
at sige mærke, at det var et vel-
villigt Blik. Jeg vedblev at spille. 
Foran mig, over det gamle Klaver, 
hang et stort Spejl i oval Ramme. 
Og da jeg nu løftede Blikket til 
dette Spejl, saa jeg gengivet i dets 
klare Flade Døraabningen bag 
mig og i Aabningen som i en 
Ramme en ganske ung blaaøjet 
og lysliaaret Pige i en besynderlig 
gammeldags hvid Kjole. 

Det hele var som et Syn. Saa 
forsvandt den hvide Skikkelse i 
Tusmørket. Jeg rejste mig op og 
løb ud. Der var ingen at se. Et 
øjeblik tænkte jeg, det havde væ-
ret en Vision. At den gammeldags 
Melodl,'jeg spillede paa det gamle 
Rokokoklaver, havde kaldt en el-
ler anden Aand fra Fortiden til-
live og lokket den til. Men paa 
Grusgangen fandt jeg dette. 

Courbouvois tog fra sin Lomme-
bog et ganske lille Kniplingstorn-
meterklæde og lagde det paa Bor-
det. Aristride konstaterede, at det 
endnu havde en svag Duft al Par-
fume. 

Jorddyrker blandt Egnens Bønder. 
Baade ved sin Iver for Gaardens 
Trivsel og ved den Omhu, han 
viste for sine Husmænd, var Bjørn-
son et følgeværdigt Eksempel for 
mange Gaardbrugere. Naar Bjørn-
son har sagt: „Hvad du magter, 

-- Jeg pakkede min Kuffert ud 
igen, fortsatte Courbouvois. Den 
skønne Ungpigeskikkelse i Dør-
aabningen havde besat min Fan-
tasi, og den Nal sov jeg ikke godt. 
Næste Dag ventede jeg i Spæn-
ding. Endelig blev det Aften, og 
jeg satte mig til Klaveret med 
Blikket fæstet paa Spejlet. --- Jeg 
spillede Mozart og Haydn. 

Pludselig var den hvide Skik-
kelse i Spejlet. Hendes smukke 
Øjne var fæstet paa mig. — Jeg 
spillede videre, et Minut eller to. 
Skikkelsen var der stadig. -- Saa 
slog jeg af og rejste mig. 

— Vær ikke bange, sagde jeg 
blidt. Kom indenfor. 

Den hvide Skikkelse tøvede. 
-- Jeg har fundet Deres Lom-

metørklæde, fortsatte jeg. De tabte 
det i Gaar Aftes. 

— De saa mig altsaa, stammede 
hun. 

i Stedet for Svar rakte jeg Lom-
metørklædet frem. Da hun vilde 
tage det, lukkede mine Fingre sig 
om hendes. Frygtsomt kom hun 
ind i Stuen, og jeg fik hende til 
at sætte sig i en Stol. 

-- Spil! hviskede hun. 
Jeg spillede en Arie af .Figa-

ros Bryllup". Saa rejste hun sig. 
- Jeg kan ikke blive længere, 

sagde hun niester aandeløs. 
--• Jeg følger Dem paa Vej, 

sagde jeg. Hun gjorde ingen Ind-
vendinger, da jeg bød hende min 
Arno. Vi fulgtes ad gennem dæm-
rende Skov, hvor Skyggerne var 
lange. Jeg vidste, vi var i Nær-
heden al Hertugens Slot, da hun 
trak slim Arm til sig og sagde, at  

kast af i de nærmeste Krav", saa 
har dette Ord i hans Mund ikke 
blot været et tomt Ord, men lian 
lod her som altid Handling følge 
paa Ordene. 

--P••••••tt.,,,„„  

jeg maatte vende om. 
— De maa komme igen, sagde 

jeg. Og hun lovede det. 
Jeg gik drømmende hjem. Jeg 

vidste ikke, hvem hun var, eller 
hvad hun hed, og jeg fik det al-
drrg at vide. Hun nægtede be-
stemt at sige noget derom. Jeg 
kaldte hende Mireille. 

Og hun kom igen. Hver Aften 
korn hun, og jeg spillede for hende, 
og hun lyttede og takkede mig 
med sin sprøde Stemme, der havde 
en udenlandsk Klang. 

Jeg elskede Mireielle, og det 
lille Hus f Skoven blev Rammen 
om en Kærlighedsroman. Mireille 
elskede ogsaa mig, og en Aften 
lagde hun Armene om min Hals 
og hviskede gennem Tsarer: 

— Jeg kan ikke komme mere, 
aldrig mere. Jeg rejser langt bort. 
Men jeg glemmer dig aldrig, og 
du maa aldrig glemme mig! 

Jeg græd, da hun var ganet, 
og næste Dag brød jeg op for at 
vende tilbage til Paris. Paa Vejen 
til Stationen mødte jeg en Ekvi-
page. I den sad Mireille sammen 
ined Hertugen fra Slottet. Hun 
rødmede og sendte mig et næsten 
umærkeligt Nik. Jeg spurgte en 
Skovbetjent tun den unge Dame. 

Det skal være en udenlandsk 
Prinsesse, som er paa Besøg hos 
Hertugen, sagde lian, I Dag rejser 
hun. - - — 

Courbouvols tav, greb det lille 
Kniplingstørklæde paa Bordet og 
holdt det ind i Flammen af et Lys. 

--- Hvad gør du? raabte A na tole. 
Det er jo en hellig Ting, et Kær-
lighedspant. 

Del skal ikke røbe hende% 
Ineognitn, sagde den tinge Kom-
ponist, mens det line Kniplings-
væv forvandledes til gran Aske. 

Og i min Erindring vil Pigen 
fra Skoven blive ved at leve, 

Victor Max Clare. 

Et godt Hjem. 

Hvor findes det? Findes det i 
det rige Palads eller i Fattigmands 
Hytte? Det kan findes begge Ste-
der. Thi her er det ikke Afguden 
Mammon, der raader. Ganske vist 
hænder det, at Nød og Bekymrin-
ger kan hindre Kærlighedens Sol 
i at trænge gennem Taagen, der 
truer med at lægge sig over Hjem-
met. Men det sker ogsaa, at Sol-
skinnet maa flygte for Guldets  is- 
kolde Mure. 

Det gode Hjem findes der, hvor 
et Hjem er grundet paa Kærlighed 
og Troskab, der hvor Forældrene 
er sig Ansvaret overfor deres Børn 
bevidst, der hvor Fader og Moder 
forener Kræfterne om at holde 
Hjemmet oppe, der hvor enhver 
søger at give et Bidrag til det, der 
kaldes Hjemlivet. 

Hvad er det da værd for et Men-
neske at eje et saadant Hjem, at 
leve sin Barndom i et saadant 
Hjem? Hvad er det værd i den 
Tid, da Sindet er aabent for alle 
Indtryk, da Karakteren skal dan-
nes, at have Forældre, der med 
Kærlighed søger at give Børnene 
lyse og gode Indtyk med fra Hjem-
met, at lede Børnenes Vilje og Ud-
vikling mod det gode ? Hvilken 
Værdi er der i hvert af Faders 
kærlige Ord'? 1 hvert af Modeis 
varme Blikke? Og i hver en op-
ofrende Handling? . 

Guld! 
Et godt Hjem fostrer Mennesker 

[ned Blikket aabent for de store 
og lyse Indtryk i Livet, Mennesker, 
der i Alvorens og Solskinnets Time 
vil mindes Faders og Moders Ord 
og Blikke og derigennem hente 
Trøst og Mod, Mennesker, derr 
naar de selv faar et Hjem, vil huske 
paa Forældrenes Opofrelse og gaa 
i Faders og Moders Fodspor. 

At have et godt Hjem er en Arv 
at fag, der aldrig vil smuldre bort 
senere i Livet. Naar de Mørke og 
tillige Dage kommer, er det godt 
at kunne ty til Barndomsminderne, 
Mindet, om det gode Hjem er Li-
vet igennem Solskin i ens Bryst, 
Stjernen, der leder Menesker opad. 

Du, der engang begravede dt 
i den sorte Jord, der var Hit or-
met for dig, husk de mange kær- 
lige Ord, der blev sagt, de mange 

smaa og store Ofre, der blev 'magt 
for dig. Og vis gennem dit eget 
I Ijeni, at Mindet om tilt eget Bal n- 
domshjem stadig er lyslevende 
for dig, plant ni alle Mindets gode 

Rødder, giv dineBuau, der engang 
bliver Slægten, der skal afløse dig, 
et godt Hjem. 



Nyttige og 4illige Julegaver. 
Magasin du Nord's Udsalg, Allinge 

har altid saa mange, smukke Ting, der egner sig som 
Julegaver -- baade tit Damer, Herrer og Barn og til 
Hjemmet -- Køb derfor Julegaver i Magasin du Nord, 

der gaar De ikke forgæves. 

Af vort righoldige Lager, som vil være kærkommen som Jule-
gave skal vi nævne: 

Bord- og Divantæpper i Velour og Gobelin, hvoraf vi har et 
meget stort Udvalg. Gulvtæpper i mange Kvaliteter og Stum 
Forliggere fra ganske billige Kvaliteter til bedre Ting. 

Silkesengetæpper som naar over 2 Senge i hvide og kulørte til 
Kr. 23,85. — Meget stort Udvalg i Duge og Servietter. 

Smukke Kaffeduge, hvide og kulorte, samt hvide med kulørt Bort. 
Systativer Kr. 3,25. -- Fikse Papirlampeskærme til Staalamper 

fra Kr. 1,25, 
Moderne Dameparaplyer i sorte og kulørte fra Kr. 3,S5. 
Pyjamas i Tricoline og Flonel. 
Mægtigt Udvalg i Jumpers og Veste i heluldne, Uld og Silke og 

i Silkejumpers. - Underkjoler og Benklæder i Tricoehar-
metise, meget smuk Kvalitet og i mange fine Farver. 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Halstørklæder, Sokker, 
Lommetørklæder, Huer, Hatte, Gamascher, Seler. — Dame-
strømper, Forklæder, Kitler, Pyntekraver, Kimono, Handsker, 
Skindkraver ni. ni. 

Herre- og Dameliugeri samt Stof i Metermaal 
lægges i fikse Juleæsker. 

Victor Planck, Allin e. 
Leverandor til Vare- og Landhrugslotteriet. 

Klemensker Sadelmagerforretning 
(Snedker Pitil's Ejendeiii) 

anbefaler sig med Reparation al Seletøj,navel sent Opstopning al 
Møbler — Nyt Seletøj samt Møbler leveres onegaztende paa Bestilling 
t:I meget smaa Priser. 	 .. .. -'. K. Jensen. 
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Produksens 
Jule-Ris og J ule-Klipfisk 

er det mest velsmagende, der kan fremskaffes. 

.9er »eres Juleindfis6 
i Sandvig Boghandel, og De bliver tilfreds. 

M 

Ii Xiosken i „Xeier',1 ,gate!" 
anbefaler sit Lager af 

galanteri, Legetøj og 3uleircespynt 
til meget nedsalte Priser! 

Cigarer og Yo6aRfier af bedste 217terRer! 

Forretningen er aaben Sondagene 15. og 22, ds. fra. Kl. 4 Eftind, 

Ved Køb af Varer for 5 Kroner gives Dem 
en Chance til at vinde en stor Mama-Dukke. 

Se vor Vinduesudstilling! 
Sofi. Sørensen. 

julehiotilster, kran:;C, 
Frugt og Juletræer anbef. 

971. 	3(a fad, 
Telefon Sandpig n og 4i. 

Remcerfi dette 
enestaaende .5416ud! 

Ca. 200 Stk Habitter. Frakker, 
Drengetøj (Målløs- og Jæger) ud. 
sælgie muld ,jutereklame med IS 
pCt. Rabat. 	Se ind til 

de 	pst. 	• 

E. Xrogh-ansen. 
Flt. Klemen,  

Appelsiner hjemkomne. 
20 Stk. 1 Kr. 

15 Stk. 1 Kr. 	Stk. 1 Kr. 
Hvem skal vinde den meget smukt 

knnstudfarte Chokolade-Elefantt 
Aflæg, Forretningen et Itemig, og 
De vil her finde det smukke Dyr. 

,effrogfi-Jransen. 

Dame Duertrækssluuler 
hel 	prisug 1<v. id-. f n 0.90 
C. Larsens Skotejeforretning, AlI. 

Sardiner. 
Fine Mærker i Olie og Tomat 

Galfelbiltar, benfri Sild, marinerede 
Sild, Sild i Tomatsance, Ansjoser 
i Danser 	, 	henkogt 

Lax samt regel Lax 	()lie. 

Johanne Hansen. Tlf.  45  

Ost. 
Hjemmelavet Paalæg. 	Salater. 

Altid friske Varer. 

Johanne Hansen. TH. 45 

Ylcesk. 
Karbonade, Ribbensteg, Mørbrad. 

Okse- og Kalvekød. 
Bestillinger modtages 

paa Ænder og Gæs. 
Køb Deres Julesteg her 

Johanne Hansen. Tlf. 45 

l'8111i{011serves. 
Mange line Ting 

i henkogte Frugter og Grøntsager. 
Stort Udvalg i Kødkonserves. 

Johanne Hansen. Tlf. 45 

Fin. lm id Klipfisk. 

Yamaris. 
Ægte bornholmsk Bihonning. 

Johanne Hansen. Til. 45 

Alle Brødsorter 
i piiitt,t Kvaliteter. 

Julekager, Konditorkager 
Kagefigurer, Pebernødder. 

Bager P.Holm, Allinge 

Haglelle 

Gæs og etler 
købes som sædvanlig til Jul 

til højeste Pris. 

Gudhjem Handelshus 
f 

For Ænder og Gæs 
gives en god Pris 

Æg 6 øre Overpris. 
Somalenen, Klemens. 

Elektriske Lysekroner. 
Hvis De skal have Elektricitet 

saa henvend Dem i Hun Forretning. 
Alt i Lysekroner og forsk. smaa Lamper. Varmeapparater, Strygejern 

Se mine Vinduer. 
9/1 e ..9iinefi, 

Læg-  Mærke til (le udstillede Varer i 

En god Julegave 	Mange nyttige og billige Varer sælges. er 
Hængelamper, Bordlamper, 	Forretningen er aaben Søndagen den 15. og 22. fra. Kl, 4. Petroleumsovne, Gasovne 

og Gasapparater. 	 4%,  

277 CAl punett, 

Yra .alge til Pige. 
Juletræ paa Torvet 

Arbejdet med Opsætning af de 
elektriske Ledninger skrider sta-
dig fremad, og paa Søndag aab-
nes fur Strømmen. De th..ste For-
retninger i Allinge vil da have in-
stalleret, og de dekorative Vindues 
udstillinger kommer nu rigtigt til 
deres Ket, oplyst af elektriske Pro-
jektører. Paa Torvet rejses et af 
de største Juletræer, udsøgt fra 
Hanunersholins Skov og belyses 
fra Top til Taa af utallige Julelys. 

En Bøsse bliver ophængt, og de 
forhaahentlig mange smaa Bidrag 
gaar til de ,fattiges Jul, fordelt gen-
nem Menighedsraadet. Vi ved endnu 
ikke om der bliver Musik, men vi 
fraaber det. Det er jo en Mærke-
dag i Allinge Bys Historie. 

Vi kan ikke skaffe Plads 
til alle Annoncer i denne Uge, og 
udsender derfor Ekstra-Nummer 
forstk. Tirsdag. — Annoncer 
hertil man indleveres senest Man-
dag Middag. 

Nyttige Julegaver! 
Til Herrer: 

Klædninger og Ulstre, Man-
chetskjorter og Bindeslips (Ene-
forhandler af Verdenspatentet 
B. Q. W.), Sokker, Hatte, Huer, 
Lommetørklæder, 	Gamacher, 
Herreveste, stort Udvalg i alle 
Farver, Pullovers. 

Til Damer: 
Frakker, Kjoler (flotte Ung-

pigekjoler hjemkomne), Silke-
Undertøj, Pyjamas, Strømper, 
(Silke, uldne, mixed, Bomuld 
og pletterede), Ankelvarmere, 
Gamascher, varme Underkjoler 
og Benklæder, Lommetørklæder, 
moderne Kraver, Luffer, Skind-
og Stofhandsker, Paraplyer. 
Dameveste og Pullowers. 

Til Børnene: 
Frakker, — alt i Undertøj, 

Strømper, varme Benklæder, 
Drenge-Habitter, Pigeveste,Pull-
owers til Drenge og Piger, Py-
jamas, Lommetørklæder, Slips. 

Til Hjemmet: 
Gulvtæpper, Bordtæpper, Di-

vantæpper, Duge og Servietter, 
Moderne kulørte Kaffeduge, do. 
med Hulsøm, Lagener, flaand-
klæder og Viskestykker, Gar-
dintoj. 

Fikse Gavekort. 	Fixe Gaveæsker. 
— Lig .som sidste Aar„vil min 

Kone begge Søndage, hvor vi har 
aabent fra Kl. 4, pakke hver Gave 
ind paa en særlig fiks Maade. 

Andreas Thomsen. 
•1111~9988911•11111 • • 
Siografen. 

Søndag Kl. 4 Eftm. og 8 Aften. 

Den lille Hornblæser. 
6 Akter med Jackie Coogan. 

Med Flyveren Lindberg i Luften. 
Interessant Flyvefilm i 2 Akter. 

• • 
111111•11•1161111111111•11 

Pæne Juletræer 
til rimelig Pris. 

Juleblomsler og Julekranse 
i sædvanligt stort 

og pænt Udvalg samt Japanhaver 
som særlig egner sig til Julegaver. 

Sydfrugter. 
Bananer, 	Appelsiner, -- Figner, 
Dadler, - Nødder, — Vindruer 

8pieeæbler fra 25 50 øre 
Madæbler fra 25 Øre-,1/1-kg 

Gartner Jensen 
Allinge Frugt- & Blomsterforretning 

TH, 41. 

701ertelig .Tak 
til alle, som viste os Deltagelse 
ved vor kære Fader Jul. N. Riis's 
Begravelse. 	 Familien. 

Hjælpekassen 
for Allinge-Sandvig holder Mode 
TORSDAG den 19. ds. og Udbe- 
taling Lurdag den 21. ds. Kl. 7. 

IRestyrriiiien. 

Allinge-Sandvig 
Sygekasse 

De Medlemmer af Sygekassen, 
der endnu ikke har indbetalt Kon-
tingentet for Aaret 1929, anmodes 
om at indbetale dette inden Aa-
rets Udgang, da ellers Medlems-
retten udgaar. 

P. S. V. 
Bestyrelsen. 

Olsker Sogns Husmænds 
fælles Udmarkskasse 

holder Mode paa Forsamlingshuset 
MANDAG den le. ds. Kl. 2 ined 
sædvanlig Dagsorden. 

Chr. Kjoller. 

GIE"! Faredrag i 118 
ONSDAG den 18. ds. Kl. 8 paa 
Bendtsens Sal. 

Emne: Udvandringen fra Dan-
mark og dennes Indflydelse paa 
vort Land. 

Entre: 50 øre. 
Forvalter Jensen, Dynildrilegarird. 

Tem 
Udsalget er lukket Fredag den 

3. Januar paa Grund af Opvejning 
Skyld til Uddeleren hedes ven-

ligst betalt inden Opvejningen. 
Bestyrelsen. 

Tem Hrugsloreomo. 
Juleaften samt Dagene mellem 

Jul og Nytaar lukkes Forretnin-
gen Kl. 3. 

2 Værelser 
med fælles Kokken er til Leje fra 
midt i Januar 

Afholdshjemmet, Sandvig 

En Pige 
i Tyverne kan faa Plads straks, 
helst en, som kan ligge hjemme. 
Mekaniker Aage Christensen, AlI. 

En Ko til Salg 
Hansen 

ved Klemens n. Skole 

En brun 4-aars Hest 
10 Kv. 2" er til Salg eller Bytte 
med en ældre — eller en Lodeko 

Kildesgaards Parcel. 

Slagtede Gæs og !Ender 
kubes den 19., 20. og 21 d 	til 
Dagens højeste Pris. 

Fiskehdl. Olsen, 
Tlf. Klemens ndr. 42. 

Slagtede Gæs og  Ænder 
købes til Julen 

at modtage den 18. 19. og 20. 
Tejn Brugsforening. 

A. P. Westh's 
Skotø jsforretning  

Gudhjem. 
Nyttige, solide og fikse Julegaver 

i Selskabs- og Hjemmefodtoj. 
N13. En Del Skalte- og Ridestøvler 

Nr. 41 og 42 udsælges til 
yderst smaa Priser, 



Xø6 Julegaver Eros os! 
Største Udvalg af Legetøj, Spil, Lædervarer, Æskepost m. 
Julekort 	Julebefter 	Almanakker 	Juletræspynt m. m. 

Se vor Udstilling. 

Yapirfiandelen ved Skolen, Arninge. 

Julegaver! 
Nu rizermer Julen sig, og det er paa 1 iden at se sig 

om efter Julegaverne. — Vi har et meget stort Udvalg 
i nyttige Julegaver til virkelig billige Priser. — Kom og 
se vort Lager, og De vil straks finde det, De suger. — 

Se Vinduerne! 	

▪ 	

.dsr. 	Se Vinduerne! 

Firma: Chr. Olsen, Alling-e. 
Telefon 100. 

ør Leverandør til Varekmeriel. 

I Ilt Pedersens Nodeforreloillo 
findes et stort Udvalg i fikse, moderne. Hatte. 

Sorte Silkehatte til ældre Damer sælges fra Kr. 6,75. 
Et Parti Hatte udsælges fra 5 Kr. 

Den godephlegave 
Conrad Hansen 

Urmager & Guldsmed. 
Tøf. 140. 	ALLINGE 	Tlf. 140. 

Prøv Julekaffen fra „Prima"! 
Den smager bedst paa Grund af vore fire Sorters r;ennetn-
prøvede Kvalitet. Konkurrence-Priser samt 12 øre Rabat pr. 

NB. Eneforhandling at den bekendte DYRUE-KAFFF. 

	11■111111~11 

i4 Den uforlignelige Støvsuger 
a 	. 	• 
7 Ferd. S. Bahnson, København 

Repr eriterei ved I=rer J. H. Klecket, Rist», 111. 806.. 

Tlf. II A.SLE 110. 	 4110 

Guld-, Soly-, Plot-, Tin- og Nikkelvarer m. ru. 

Billige Priser! Gravering udfyrres. 	:•*. 
• 
• 
• 

• • 
• 

• 

• • 	  
• 410,411•••••••••■ ••••••••• ************ 
• 

•o• •* 
• • 

anbefales, 

Køb Julegaver •• 
i Emil Vesth's 	(HI Oullsmulpfirmbil 

• Ure, 

• Gode Varer! 

er en udmærket Julegavs. 

Se Produktens store Udvalg 

: 

Godhjem Noouliklufhdodel 
af xg F,rretringen et Be-. 	terne tor 

Søger De fikse juieg:%•.- +`r 	:)e finder drat lettet 
rz 	- 3.eIN 	 Nist!. 

Georg Jørgensen. 
brsococuanaoco 4143•,eptonaopo Dow000nonffi•mnr -.1~1~113161 

Lamper og Lysekroner  

.• • • 

KobJule-Cigarem 
 iProdukter.      

Der er de tørre og vellagrede il 

Xasle 
anbefaler 

Paalæg, Ost og Konserves i fineste Kvaliteter. 

r.:111 	Bornholmsk Honning Oste Præmie). 
• 

(Zi9.11,:5111-NZNY,N,51r,N5P","\%K. 

Nnud Detersen, delsted 
anbefaler til julen 

r;oTonr`al, ,tite; ,Spritziosa, .7o5ak, Cigarer 
aZye .7rugier, 	 m. m. 

Billigste Dagspriser. 

Ved )).e'b af 

 

julaoer 

  

kan jeg :mbk [Ile mit uteet tigholdige 
Lager af Glas, Porcelæn og Fajance, 

Spisestel i st y g t Udvalg til alle 	 Kaffestel. Kopper, 
Lagkagefade. 	 Skaale i Sæt. - Vandstel nr. ru. 

Keramik fra 
Michael Andersen, 
• er smukt og 

1::j.1;11Z1.1 1 l " 
dekorativt i 

i 
Vaser, Askebægre 
Skaale, Lampefed- 
der hi elektn-,k 	 --- Der Mide., saa 

Nips m. ru. til nu- 	 mange. forsk. Ting 
;;et billige Priser. 	 til alle Priser, saa 

der kan næsten altid være noget der pa!-ser, 
og da de enkelte Dele til dette Stel jo altid kan faas, kan et va•rdi-

fuldt Stel samles paa flere (-anv. 

Vin- og Likørglas, - 	og Sjusglas, slebne 	prr,-ede 

i niunge Monstre. -- 	Krystalskaale til Kager, Frugt 	lign. satyrt 

Krystalglas til Blomster er en god Julegave, sum mange vil ..ieue 

Pris paa, da Krystal altid ser fint ud og aldrig lab,T sin Glans og 
noble Udseende. 

P. C. Holm, Allinge. 

„Orkan 

Som noget extra 
smukt og en altid 
kærkommen tiave 

nota jeg e ntretale  
Dem at købe Por« 
celsen fra den 
Ilg!. Porce-

lænsfabrik. 

fril 	

godhjeifi! 
fakkel/er. 

& Børnebager, 
Gavebøger, 

JuleIrwspylit, julelys, 
Billeder. Rammer, 

Stort Udvalg i Legetøj. 
Mekanisk Legetøj. 

Dukker, Grammofoner. 
Symaskiner. 

Bents- og Selskabsspil 
Børneservise 

. 

Stort Udvalg i Lædervarer.. 

Pengeboger, Seddelbøger, moderne Dametasker, Lamme-Etui, 
Kam- og Barsle-Etui, Manicure-Etui, 

Spejle, Sæber, Parfume. Kobber, Messing- og Nikkelvarer. 
- Bordservice i Sølv og Plet. 	Rustfri Borilknive. 

Stort Udvalg i Glas og Krystal. 
Porcelæn, Fajance, Spisestel, Kaffestel, Vandski, Tallerkener, 

Kaffekopper fra 2.5 Øre Parret. 
Blaakanlecle Spisetallerkener fra 2.5 øre. Ølglas fra 18 Øre. 
Mægtigt Udvalg i Pareekenskopper til uhørt billige Priser. 

japart-Lakvarer. 	fule- og Nytaurskorl. 
Julekort med bore/mæske Prospekter in. ni. 

 

Guld- & Solosmykker, 
Brosclier. 

Armbaand, Halskæder 
Slipsnaale, Urkreder 
Lommeknive, Sakse. 
Rustfri Lommeknive. 

Emaillevarer, 
Blik-,Aluminiumsvarer 
Ovnforstel, Kulkasser. 

Nikkel- og Egetræs 
Brødbakker. 

Tobak, Cigarer, Piber, 

 

J. P. RØNNE, Gudhjem. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JEKNINiT0111+:111 ar T1 % .41iINFAHR1K. 

Alt til T=aget henhørende anbefales. 

Vi har Masser al nyt-
* lige Julegaver fil smaa 

Friser. - Vi giver ey"ra 
Rabat pr. Kontant. 

Se ~eii~iyst ideillor! 

Vi køber 

kS og lEder 
og betaler 

11 	den holesle Pris, 
der overhovedet 

kan opmas. 

Pro dukten 

Julen 
1929. 
Vi tillader os høfligst at 

anbefale vort store Lager af 

Julevarer: 

Appelsiner 
Nødder 

Chocoladefigurer 
ar ci pan figurer 

Blommer 
Rosiner 

Abrikoser 

Ali 111 
Julebagning 
og an! 



Spillekort. 
Whist Kort med Jocker fra 2 Kr. 

L'hombre Kort. 
Horne-Spillekort fra 25-50 øre. 

1 B. Larsen, Allinge. 

En Lejlighed 
i Allinge er ledig fra I. Januar 
helst for enlige Folk. 
Henvendelse til Telefoncentralen. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio. Termins-
ydelser til Kreditforeninger. 

ordner Kreditlaan m. m. 

Buddingpulver. 
Mandel, Vanille, Rom, 

Chokolade, Citron. 
Prinsess-ebudding, '7 Breve i Kr. 
Proulagepalver, 25 Ore Pakken. 

Vanille Cremeptilver. 

t%. Cnricu, fittiunc. 

Kub 
Gudhjem Malles Mel 

til Julebagning, 
saa faar De et fint og 

velsmagende Brod. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BogtryhKeri 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

AgionSollogsWelorrelom 

Intet Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

Nordbornholm! 

is■-›- Tir. Attitt gt. 69 -.4E-IC 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer--  og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Chr. Sonne, 

Vindruer. 
Bedste Guld-Bjergdruer. 

Holl. Madæbler 20 Ore Halvkg. 
Fine Spiseæbler. 
Spanske Fyldelog. 

.7. S. Larsen, XIlinge 

driller og Pincenez 
Læseglas — Barometre 	Termo- 
metre -- Regnmaalere i bedste Kv. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Løsning af „Nordbornholms Præmieopgave. 
Maa være inds. til Bladets Redaktion inden 1. Januar mrk. Bogpræmie 

	

Nr. 1 	  
„ 2 	  

„ 3 	  

„ 4 	 

„ 5 	  

„ 6 	  

n 7 
„ 8.  

n 9 	  

	

„10 	  

	

„il 	  
„12 
„I3 
„I4 

	

.15 	  

	

n 16 	  

	

» 17 	 

	

„18 	 

Navn; 

Kofoed & Mortensen 
Ityggeforri.tnin g 

Ejendomme Sialllerids Ns311, 'Ming 
d 	 ILl)b 

Friske Varer Onsdag og Fredag. • Mellemstore Landeiendornme hat 
lilEleftetrono.rit5erar.1  efier,  

Ejendomskontoret 

l'ersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 1%5-regeriti 

ved Thor Flygenriag, 
Jernbaneve! ?, KUNNE 

Flæsk og Pølse 
modtaeeps intial lesmn  ueninsgen,  

Radio! 
Tænker De paa at købe Radio? 

da bedes De i egen Interesse 
forhøre Dem om Priser og 
Betalingsvilkaar hos mig. 

Apparater demonstreres til enhver 
Tid og uden Købetvang. 

Alt  

Cyklehandler 

217ififielsen, 
Tlf. Allinge 102. 

Fotografier 
til Julen. 

Gor Deres Bestilling i god Tid 
og glem ikke. at et Billede af Dem 
selv eller Børnene vil være en god 
Julegave. 

Optagelser foretages bedst midt 
paa Dagen. (Kl. 1 I -14 ) 

Atelieret aabent ogsaa Sondage. 

Fotograf Alfr. Kjaller 
Tlf. 4. 	Allinge. 	Tlf. 4. 

I 13r skuldele provo 
at Bore Deres Julehandel hos 

Samuelsen, Klemensker 
=_-_-- 

Forretningen anbef. sig med 
1. Kl.s Kolonialvarer 	6 0/0  

Fine Juleris og 
gode Julecigarer. 

Juletræspynt og Juleknas, 
Æbler og Appelsinerl 1  

; 

: Af  Julegaver —  
har vi mange nyttige Ting 
til smaa Penge. F. Eksempel 

: Køkkenudstyr, Piber, Etuier, 
: :Handsker, Strømper, Sokker, 
i Undertøj, Lommetørklæder og 

I
Slips, foruden specielle Jule-
gaver som Legetøj, Dukker, 
Spil, Biler, Flyvemaskiner 

i 

	 0. m. m.  

Prøv i Aar at gøre Deres 

i

Julehandel hos os, Vi skal 
gøre os Flid for at betjene 
ærede Kunder saa godt som 
muligt. 	  

Samuelsen, Klemensker 
Tlf. ndr. 22. 	I 

J. B. Larsen 
anbefaler 

Prima brun Krystalsæbe, 
Klinggry Marseillesæbe 

Sunlight Sæbe 
Sunlight Sæbespaaner i Pakker 

Prima Sæbespaaner i los Vægt. 
Persil, Selvs, Lessive Phenix 

Henchels Blegsoda 
Blegvand, Salmiakspiritus 

Galdesæbe, Galdesæbespaaner 
Et meget righoldigt Udvalg i 

Haandsæber fra 16 Øre til 1 Kr. 
Fikse Æsker med 3 Stk. Sæbe 

do. med 1 Glas Parfume og Sæbe 
Ægte Palmolivsæhe 

Zeroformsæbe 
Iris Sæbe. AnthosVSæbe 

Coldcreme og Liljemilksæbe 
Tjære- og Svovlmælkssæbe 
Pontoppidans Normalsæbe 

Ægte fransk og dansk Ovnibussæbe 
Dansk Palm Oil Sæbe og mange 
andre udmærkede Sæber til 25 Øre 

Haarvaskej.iulver 
Tjære og Fyrrenaale. 

Arnican-Glyserin og Parha-Creme 
Brillantine og Haarvand. 

Esprit de Valdemar 
Kølnervand 4711. 

Carieu,  

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4, 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. u. 
Sparekassevilksar 	4 	- 

Pollo 	 2 	- 
i Foniergelsesatchtlingen 3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	• 

El godt Portræt IH Jul! 
Hasle 

fotografiske Atelier 
BERGHAGEN 

Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften -- ugsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf, Hasle bo), 

Mit Kontor er flyttet 
til Allinge (Bogtr. Gornitzkas Ejen-
dom). Træffes personlig hver Fre-
dag Formiddag. 

Overretssagfører Jac. Jensen. 

Juleol. 
Bestillinger paa fifleri! modtages 
hos Møller Mikkelsen, Tejn, Olsker 
Brugsforening og Allinge Bryggeri. 

G. Salmen. Tlf. 65. 

Undertegnede anbefaler sig med 

Kogepog og Mm113Y ouill 
til storre og mindre Selskaber. 

Hjælp til Slagtning. 
Fru M. Lyster 

ved Skærpingcgaard, Ro. 
Samme Sted er en 7 Pers. Bil 

med Topsy-Top til Salg eller Hytte 
med en mindre. 

Atter i Aar.lægger vi ud 
med en Præmieopgave, idet 
vi stiller Læserne overfor en 

lille Skarpsindighedsprøve og 

spørger, hvilke Eventyr der 

er illustreret i ovenstaaende 

18 Billeder, og derefter be-

der vi Dem sende os Løs-

ningen inden Aarets Udgang 

mrk.: „Nordbornholms Bog-

præmie". 

For de bedste Løsninger 

udsætter vi 3 Bogpræmier, 

kommer der flere rigtige Løs-

ninger, trækkes der Lod om 

disse. 

1. Præmie er: Edv. Ege-

berg: „Fangen", Bogladepris 

Kr. 8,50. 

2. Præmie: Svend Leopold: 

„Den sidste Excellence", Bog 

ladepris Kr. 5,75. 

3. Præmie : J. Anker Lar-

sen: „Sognet, som vokser ind 

i Himmelen". Bogladepris Kr. 

5,75. 

Autokørsel. 
Jeg anbefaler mig med lukket 

Chevrolet til meget nedsatte Priser. 
Tlf. 56, 	Th. Pihl, Gudhjem. 

Skotøj til Reparation 
modtages fremdeles, Billige Priser 

E. Pedersen, Fuglesangen, All, 

a.,(eyster,gfaste. 
Hjemmelavet sylte, 

Medister og LungepolMe. 
Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

MlingeYegIvcerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drienrer. 
Tlf. 127. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

ii?ndertnelafabriken. Nyker 
Hentyreiseee. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knrkpolser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemmesmelter Fedt. 
Forskelligt Paala-g. 

Maia uresses, Ilt. as.  

Allinge. 

ord6ornfiolms ftræmieopgave. 

anbefaler sig som øens eneste store, moderne indrettede Vaskeri-
virksomhed. Al Slags Tøj modtages og leveres hurtigt, probert 
og billigst muligt. Manchetsltierter og Flipper kan kun 
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idet vi ved 
Indlæg af Skjorte og Flippressen, der 	foruden at skanne 	leverer 
Deres Manchetlinned saaledes, som det skal og bor se ud. 

I egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds 
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser): 

Fragtmand Truelsen, Allinge. 	Olsker Brugsforening. 
Kbm. Mogensen, Tein. 	Ro Afholdshotel. 	Kbm. Lund, Nybro. 

Rønne-Jensen, Gudhjem. 	Urmager Nielsen, Klemensker 
Barber Kjær, Hasle. 

Hovedindleveringssted; Teaterstræde, Ronue, TH. 9. 

Bornholms Dampvaskeri 	Allillfie 81( glIerl Opt.endnIngebriende altid paa 

Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Beeri 
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Ugeblad (4; Annoncetidende 
for Allinge-Sandvig. 

..ludhJen4. ømtertart. Etæde 

41:•.er. ltnt.iker. Ro 04: Kiemer.. 

(n....nr•havende,  Udgiver: 
Olen 4.ornitrk, . 	'Teleton 74. 
Trykt 1 Allinge lingtr3i.kerl 
Oplag ral. 3N0f) 1;1.444,mph.~ 

Julen og Eventyrdigteren H. C. Andersen. 

H. C. Andersen læser Eventyr for Fru Jerichaus Barn. 

December er Børnenes Eventyrmaaned, hver Dag opleves no-
get nyt, noget spændende. Det er Fest at gaa gennem Gaderne og 
se de pragtfulde Vinduesudstillinger, hvor Julegaver er hobet op i en 
Uendelighed — Gaver, der passer til Far og Mor, Søster og Bror. 
Sparepengene tælles atter og atter, og der regnes ud, hvad og hvor 
meget, der kan faas for Beløbet. Julemaaneden kalder paa det bed-
ste i os, Trangen til at gøre godt og glæde andre. „En god Gave 
glæder sin Giver", siger et gammelt Ordsprog. 

De Stemninger og Følelser, som kommer op i Menneskene i 

Julemaaneden, er netop de samme som besjælede vor kære, gamle 
Eventyrdigter H. C. Andersen. Han og Julen og Eventyret hører 
sammen. Som hans Liv formede sig, formede han sine Eventyr ud 
fra de mest dagligdags Begivenheder, og forstod at udlede Moralen. 
Hans Eventyr er den bedste Julegave til det danske Folk, ja til al 
Verden. Ingen har mere end ham haft Indflydelse paa de opvoksende 
Generationer. 125 Aars Dagen for hans Fødsel næste Aar vil der-
for blive fejret — ikke alene i hans Fødeby, Odense, hvor der gøres 

store Forberedelser, men over hele Verden. 

'." 
4...4 ■11,••• 	1«4.r. 	. 

H. C. Andersens Barndomshjem i Munkemollestræde. 

Atm. Annoncer 10 øre pr. mm eftert. 
NI i 02B 	Fotreiningsann. 8 - 

Gønge 
- 	6 ø. Fredag der? 13. December 	senest 2 Dage for Madet utigaar. 

Annoncer c< lokalt Slot .1... ,‘ ...N! indleveret 
1029 

          

          

meteorsten. 
--n — 

Allerede fra den tidlige Oldtid 
har man Beretninger om himmel-
faldne Sten. Disse Meteorsten er 
ofte blevet betragtet med over-
troisk Ærefrygt, og har været Gen-
stand for religiøs Kultus. For over 
to Tusinde Aar siden tilbad Græ-
kerne en Sten, der i Følge Sag-
net var faldet ned fra Himmelen 
i Floden Egos. Muhamedanernes 
hellige Sten i Mekkas Kaaba er 
rimeligvis en Meteorsten, hvis Fald 
er blevet iagttaget og har givet 
Anledning til Troen paa dens him-
melske Oprindelse. 

Et Meteorfald er egentlig ikke 
nogen sjælden Begivenhed, Hvert 
Aar opsamles forskellige Meteorer. 
hvis Nedstyrtning man har obser-
veret; men de fleste Fald undgaar 
vor Opmærksomhed, fordi Meteo-
ret styrter ned i ubeboede Egne 
eller forsvinder i Havet. Man kan 
regne, at der næppe forløber en 
Dag, uden at der et eller andet 
Sted faldet et Meteor. — I Ver-
dens forskellige Museer opbevares 
250 Tons Meteorsten, hidrørende 
fra omtrent 800 Fald. 

Meteorerne deles i to Hoved- 
arter: Stenmeteorer ogJernmeteo-
rer. — Stenmeteorer bestaar over-
vejende af stenagtige Mineraler. 
De fleste Meteorer, hvis Fald er 
iagttaget, er Stenmeteorer. — Naar 
et Meteor kommer farende fra Ver-
densrummet ind i Jordens Atmos- I 
fære, bliver det paa Grund af Luft-
gnidningen stærkt ophedet; dette 
bevirker, at store Metorer, navn-

lig Stenmeteorer, ofte exploderer 
i talrige Stykker, inden de styrter 
ned. De enkelte Stenmeteorer, der 
opsamles, er derfor i Regelen smaa; 
Vægten overstiger sjældent 50 kg; 
men til Gendæld falder der un-
dertiden en hel Stenregn. — Ved 
Pultusk i Polen faldt der saaledes 

30. Januar 1868 omtrent 100,000 
Sten, der spredtes over et Areal 
af ca. 80 Kvadratkilometer; Væg-

ten af de enkelte Sten varierede 
fra 9 kg til ca. 1 gr, over 200 
Sten havde en Vægt paa ca. 1 kg. 
— Ved en Meteorregn i Arizona 
den 19. Juli 1912 faldt 14,000 Sten 
med en samlet Vægt paa 200 kg. 
-- Det største hidtil kendte Sten-
meteor vejer 564 kg; det blev 
fundet i 1891 i Nærheden af Byen 
Long Island i Kansas som en Del 
af et stort Meteorfald paa 3000 
Sten. 

.Jernmeteorer bestaar af over-
vejende Jern og Nikkel. Det er 
kun et ringe Antal Jernmeteorer, 
hvis Fald er blevet iagttaget; de 
fleste har henligget paa Jordover-
fladen i Tidsrum af ukendt Længde, 
inden de er blevet fundet. Nogle 
af Jernmeteorerne har mægtige 
Diniert.ioner. I det naturhistoriske 

Museum i New York findes en 
Jernblok paa 13,500 kg, som er 
faldet i Oregon (Nordamerika). — 

Ved Kap York i Nordgrønland har 
man fundet el Jernmeteor af Vægt 
36,500 kg; del blev --- tillige med 
to mindre Meteorer — i 1903 ført 
til New York af Peary, Nordpolens 
Opdager. 1 omtrent samme Egn 
af Grønland 	ved Savik i Mel- 

villebugten --- fandt Knud Ras-
mussen i 1913 en Meteorsten paa 
3400 kg; den blev i 1925 ført til 
København, hvor den nu er op-
stillet i Mineralogisk Museums 

Gaard. 
De fleste Meteorer frembringer 

ved deres Fald Fordybninger i 
Jorden; men disses Dimensioner 
er I Reglen smaa. Ved Canyon 
Diablo i Arizona findes imidlertid 
et mægtigt Meteorkrater, der har 
Form som et cirkelrundt Vulkan- 

krater paa 1,2 km i Tværmaal ; 
Kraterets Bund ligger 170 m un-
der Randen af en Ringvold, der 
hæver sig 30 ni over den omgi-
vende Slette. At dette Krater er 
dannet ved Faldet af en Kæmpe-
meteor, frentgaar bl. a. af, at man 
i Krateret og dets Omegn har 
fundet et umaadeligt Antal Jern-
meteorer af samlet Vægt ca. 20,000 
kg. Hvornaar Faldet har fundet 
Sted, ved man ikke; men nogle 
Træer, der vokser paa Kraterran-
den, viser dog, at Krateret maa 
være dannet for mindst 700 Aar 
siden. 

Da Meteorstenene er de eneste 
Himmellegemer, hvis fysiske Sam-
mensætning vi kan studere paa 
nært Hold, er de selvfølgelig af  

stor videnskabelig Interesse. 
Meteorstenene har man kun fun-
det Grundstoffer, som ogsaa fin-
des her paa Jorden. De nedstyr-
tede Meteorsten bringer smiledes 
Bud om, at det Stof, der opfylder 
Verdensrummet, er at samme Na-
tur, som det, der opbygger Jorden. 

Hvem der var rig. 
--0— 

En tattig Mand lait og kastede 
sig paa Lejet; han kunde ikke fan 
Blund i sine øjne. 

„I lvorfori Alverded er Livet saa 
tungt for os fattige Mennesker?" 
sagde han ved sig selv. „Andre har 
Penge i Læssevis. Der er dem, der 
samler sig hele Kister fulde og bli-
ver ved at skrabe sammen og nægte 
sig det allernødvencligste. Var jeg 
rig, vilde jeg ikke være saa dum, 
jeg vilde glæde mig selv og andre " 

Pludselig hører han en Stemme, 
der siger: 

„Godtl Du skal blive rig. Her 
har Du en Pose. Der er kun een 
Guldmønt i den; men naar Du har 
taget den op, kommer der en an-
den i Stedet. Du kan tage saa 
mange Penge, Du vil, men naar 
Du har faaet nok, maa Du kaste 
Posen i Havet, og før du gør det, 
maa Du ikke bruge et eneste af 
disse Guldstykker, ellers forvand-
les De til Sten". 

Den fattige Mand blev meget 
glad, og han var ikke sen med at 
undersøge Posen. Rigtigt, der laa 
et Guldstykke, og næppe havde han 
det i Haanden, for der kom et til. 

„Nu vil jeg sidde her og pille 
Mønter ud af Posen hele Natten, 
saa er jeg rig i Morgen. Derefter 

kaster jeg Posen i Søen og kan saa 
leve som jeg lyster". 

Men da det blev Morgen, sagde 
han ; 

„Jeg kan gerne blive ved i Dag 
med, saa har jeg dobbelt saa me-

get ". 
Og han blev ved hele Dagen, 

stadig vilde han have mere, og han 
kunde ikke faa sig til at kaste Po-
sen bort. Han blev sulten, men gav 

sig ikke Tid til at gaa ud. Han 
fandt en tor Brødskorpe, den spi-
ste lian og begyndte igen at sanke 

Ciuld. 
Natten kom, luen kan holdt ikke 

op. I tan opholdt Livet med at tigge 
og vedblev med at hobe Guldet 
op om sig i Uger og Maaneder. 

Han havde glemt sit Løfte om 
at glæde sig selv og andre. 
Al og til var han lige ved at over-
vinde sig selv til at kaste Posen 
fra sig; men naar det kom til Styk-
ket, kunde han ikke. Han blev 
gammel og gusten, men blev ved 
at samle ---- mere og mere. 

Og saa døde han som en elen-
dig Tigger paa cl Straaleje med 
Pengeposen mellem de famlende 
Hænder. 

Leo Tolstoy. 

Faar vi atter 
en haard Vinter? 

—0— 

Den strasrige Vinter i Fjor bli- 
ver ikke glemt i Hast. 	Ræds- 
lerne sidder endo u Folk som t n 
Skræk i Blottet, og da en Mængdt! 
Blade, bande herhjemme og i Ud-
landet, stadig spaar, at vi nu igen 
kan belave os paa nogle haarde 
Maaneder, er der adskillige, der 
med Gysen ser den konunentle 
Tid i Møde. 

„ Aften bladet' har forelagt Spørg!. - 
maalet for Meteorologisk Institut, 
og Afdelingsleder, Dr. phil. Nit i-
sen, svarer: 

Spaadomme, der fremkommer 
nu, om hvorledes Vinteren vil blive, 
har absolut intet at betyde, Det er 
ganske umuligt at forudsige noget 
paa saa langt Sigt. Aarsagerne til 
Vintervejrets Art er saa indviklede 
og ukontrolable, at man ikke kan 
drage Slutninger, der har nogen 
Udsigt til at blive opfyldte. Man 
har i Tyskland, i Frankfurt am 
Main, oprettet en Afdeling, der sær-
lig skulde beskæftige sig med disse 
Forhold, men de Resultater, der 
hidtil er opnaaet, har været ret 
magre. 

Man kan heller ikke ad statistisk 
Vej, ved Beregninger eller Sam-
menligninger med Aar, der ligger 
længere tilbage, forudsige noget om 
en Periode, der ligger Maaneder 
eller blot Uger frem i Tiden. 

Udsigterne skulde nærmest 
være gode 

Skulde man kunde drage Slut-
ninger for Vinteren af det Efter-

aar, der er gaaet forud, og sam-
menligner det Vejrlig, vi har haft 
de sidste Maaneder, med det til-
svarende i Fjor, — saa skulde 
vi netop faa en mild Vinter. Efter-
aarsmaanederne i Aar har nemlig 
været stik modsat dem i Fjor. Men 

det behøver ikke at betyde noget, 
Naturens Luner er for saa vidt 
uberegnelige, og nogenlunde sikre 
Varsler kan ikke tages for mere 
end nogle Dage frem i Tiden. 

De Spaadomma, der fremkom-
mer rundt omkring om en haard 
Vinter, hidrører vist alle fra „kloge 
Folk ", der tager Varsler af de fra 
gamle Folketro stadigt overleve-
rede „ Tegn " , som f. Eks. Farven 
af Mortensgaasens Knogler, Tiden 

for Trækfugles Afrejse etc. 
Men lier fra Meteorologisk In-

stitut skal vi vel vogte os fur at 

spag noget om den kommende 

Vinter. 

Blandt de gamle Tegn, som 
Vejr-Magisteren omtaler, er et, der 
har en bile Smule Sandsynlighed 
for sig, nemlig det gamle Ord: 
„Naar der er mange Rønnebær, 
bliver det haard Vinterl" --- Det 
forklares ud fra det Forhold, at 
Naturen altid har god Orden i sin 
Husholdning og i en stor Rigdom 

• 



Som nyttige Julegaver 
anbefales 

Herre-, Dame- og Barnetatitej 
af pr. dansk Fabrikat samt Gummi- og Overtræksstøvler. 

„CODAN" 
--- den danske Gummistøvle 	er absolut det bedste, der 

kan fremstilles, haade i Kvalitet og Udførelse. 

G. P. Petersens Skotøjsforretning, 
ved Sparekassen, Allinge. 

Der er ingen Tvivl om, at de bedsteVarer købes 
til rigtig Pris, naar Indkøbene gøres i Byen. 

Amerikansk Kagemel. Dansk Bagerimel, extra Kv. 
Rugsigtemel. Halvsigtemel. Rugmel. Bygryn. 

Alt sælges i store og smaa Vægte 	og byttes med alle 
Sorter i Sædvarer paa gode Vilkaar. 

Nordlandets Handelshus, 

Der kan købes 
mange gode Varer for smaa Penge, 

idet Priserne for 

Sukker, Kaffe, Mel, Gryn, m. m. 
er nedsat flere Gange i sidste Maaned, og Æggene 
tages i Bytte til meget stor Overpris som Betaling for 
Varerne. 	Kalveskind købes til høj Pris. 

Nordlanalets 

len havde jo ramt ham i Brystet, 
og der var ikke engang kommet 
Blod 

Han stak Haanden ned paa Brys-
tet, og saa smilede han og trak no-
get frem. Det var et Stykke gult 
Metal, bøjet og fladet ud af Revol-
verkuglen. 

Medaillonen! sagde han og 
kyssede Elizabeth. Du havde Ret. 
Den bragte mig Lykke. 
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Spritsmugleren 
Forts. 

- Sig at han skal komme straks! 
hviskede han og satte paany alle 
Neglene i den bløde Del af hen-
des Overarm. 

Smerten aftvang hende et højt 
Skrig. 

- Jim, Jim! Hjælp! Hjælp ! 
Og saa faldt Elizabeth om paa 

Gulvet, medens Jack med et Smil 
hængte Telefonen op. 

- Nu skal han nok komme, 
mumlede han. 

Han gik ind i det tilstødende 
Soveværelse og rev et Lagen i 
smalle Strimler. Et Par af dem stop-
pede han i sin Kones Mund, de 
andre bandt han hendes Hænder 
og Fødder og smed hende ind i 
Sengen som en livløs Bylt. Saa 
laasede han Døren til Trappegang-
en op, trak en Stol hen foran 
Døren, slukkede Lyset og satte sig 
i Stolen med den spændte Revol-
ver i Haanden. 

Det varede kun en halv Snes 
Minutter, før han hørte Skridt paa 
Trappen udenfor. Det varJim Hun-
ter, der korn. Jim havde straks for-
staaet, at der var noget galt paa 
Færde hos Elizabeth, og var styrtet 
afsted paa sin Motorcykle, medens 
Bill James og nogle Betjente fulgte 
efter i en Bil. 

Jim rev Døren op, og i samme 
Nu skød en Ildstraale imod ham 
fra det mørke Værelse. Han følte 
et Stød i Brystet, men skød næs-
ten i samme Nu i den Retning, 
hvor han havde set Glimtet af Re-
volveren. Han vidste næppe, hvad 
der foregik omkring ham, før Bill 
James kom styrtende med sine Be-
tjente og tændte Lyset. Den store. 
Spritsmugler Jack Holrnessad sten-
død i Stolen, truffet lige i Panden. 
Jim Hunter løb med bankende 
Hjerte ind i Soveværelset, og Bill 
James fandt ham med Elizabeth 
i sine Arme. 

- Stakkels lille Pige, mumlede 
han. 

- Men hvordan Pokker kunde 
du slippe godt fra Jack Holmes Re-
volver? spurgte Bill. Han plejer al-
drig at fejle et Skud. 

Jim greb fortvivlet til Brystet. 
Ja, hvorfor var han ikke død? Kug- 

Et Ord til vore unge Døtre. 

Har Du, unge Pige, nogensinde 
tænkt paa, hvor megen Uret Du 
gør mod dig selv og din Moder, 
naar Du anvender din Tid til at 
stadse Dig selv op, mens Moder 
slider ude i Køkkenet? 	Det er 
din Moder, der burde hvile, mens 
Du arbejder. Hun er ofte træt og 
udslidt. Du er ung og stærk. Ryn-
kerne i hendes Pande, de ludende 
Skuldre, de haardt medtagne Hæn-
der, alt bærer Vidne om det meget 
Arbejde, hun gjorde for Dig og den 
øvrige Familie. Selv har hun ofte 
maattet bære tarvelige Klæder for, 
at Du kunde bære fine, skønt hun 
vel har sin Forfængelighed i den 
Retning lige saavel som Du. 

At din Moder selv udretter me-
get, som du burde gøre, skyldes 
vel, at hun gerne vil se Dig pyn-
tet og i det hele taget have det 
godt. Du er den, der burde over-
tale din Moder til at spare sig selv. 
Du burde lade hende gaa ind i 
Stuen og hvile sig lidt, mens Du 
overtog Husførelsen. 
Det er blevet saaledes, at Mode-
rens Slid i Hjemmet er noget al-
deles naturligt. Og foruden Slidet 
maa Moderen endda være rede al-
tid med Rand til alle omkring hende. ; 
Jo vist, der trækes mange Veksler 
pas hende, alt for mange og alt 
for store. 

En god Datter ligger ikke paa 
Divanen og læser, mens Moderen 
stadig er i Aktivitet. Husk, at det 
er den gode Datter, der bliver den 
gode Hustru. Husk, at værdsætte 
din Moder. Den mindste Hjælp, 
Du yder hende, mens hun lever, 
er mere værd end en Strøm af Tan-
rer ved hendes Kiste eller Grav. 

pas Nødder og Bær sikrer Dyr 
og Fugle Føde for de kommende 
haarde Maaneder. Dette har ofte 
vist sig at holde Stik. 

Men i Aar har det været et daar-
ligt Nøddeaar, og der er ikke flere 
Rønnebær og andre Bærfrugter 
end højst regnet det normale. Ef-
ter dette at dømme skulde vi alt-
saa faa (n naadig Vinter. 

Lad os haabe det! 

Losningen paa Citatgaaden 
i forrige Nummer var: 

Hvem har Bud til hvert et Hjem. 
er det ej Bladet. De ser for Dem? 

I. Habbedam. 2. Vornedegaarde. 
3. Enesgaard. 4. Møller. 5. Hasle-
bo. 6. Allingeguf. 7. Røboer. 8. Be-
degade. 9. Udenbys. 10. Degne. 
11. Togtid. 12. Interessant. 13. Lø-
veodvede. 14. Helligpedervid. 15. 
Vangeterna. 16. Eremitbopæl. 17. 
Rinskerlab. 18. Tassevej. 19. Em-
bede. 20. Tejnegut. 21. Hasle. 
22. Julebid. 23. Elever. 24. Minere. 

Nedenstanende Opgave Inses, idet 
1111141 i de tomme !blinker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
ctterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
Ord:danner Begyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr. 38. 

1-5 Dræber Rotter og Mus. 
4-8 Flod i Indien. 

6-10 Naar 12 Mand er samlede 
8-16 By i Indien. 

14-17 Guvernement i Rusland. 
15-20 Ophøjet Billedhugger 

Arbejde. 
18-22 Bibelsk Navn. 
21-26 By i Marokko. 
24-29 Folkestamme. 
27-31 Spiste Israels Børn, 
30-34 Meget rig Mand 
33-35 Musikinstrument, 
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ha ikke over beo der Yard 
Køh Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORHHOLIPI 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Fleskorensolngen foregear un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlinhed og Hy 
glejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Roestoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Alle de 010 friske tilj 	Fnitjtor 
kommer nu hjem med hver Rutedamper, og vi kalkulerer 
disse frem til de allerlaveste Priser. 

Kall disse I. Kis Varer i 

Nordlandets Handelshus. 

Gode slagtede Ænder og Gæs 
modtages til højeste Priser i Dagene fra 17 20 Dec. 

ordli3Ind(4,s Pia 11414.1s us. 

Møllers Bogbinderi  
ilt. ■ 66, 	Chr. DicleriRsert, Ronnr, 	llf, 468. 

Indbinding af Beger. 	Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Køb Fodtøj 
som Julegave! 
C. 1?)!':;0118 3kulajsl6neluillg, 

ALLINGE 

Jens Xansen i Mlinge 
har det største Lager og Udvalg i Drenge- og Herre-K Iredaln-
ger. Stortrøjer, 111stern, Overfrakker, Regnfrakker, 
notorjakker, Arliejdujokker, Vente og Benklæder samt 
Fiskerlienklieder og Oi 	 --- Stort Udvalg i Kløede, 
Kjoletoj, Bomuldstøj, 1.1erreder, Dynetoj, Fjer, Tæpper. 

Hatte, Huer og Seler samt alt til Herrelingeri. 

Altid størsfe Lager af prima Trikotage og Garn. 
Alt i gode Kvaliteter til cWri allerbilligste Pris. 

Elfenbenslakeret Soveurelse 
med 3-flojet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrees rugelab 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
lkgstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 
A;Illinge ny filløbeimagasin, 

Havnegade 53. Allinge. 

Vi har nu faaet alle Julevarerne 
hjem og har saaledes et stort, smukt 
Udvalg i gode og nyttige Julegaver. 
Udvalg i Linoleumstæpper & Forliggere 

Legetøj i mægtigt Udvalg. 
Da vi i Aar har faaet dette direkte 

fra Tyskland, er Priserne meget lave. 

Skal De have en nyttig 
Julegave, saa køb en Dug. 

Stort Udvalg fra 2 Kr. 

En Masse nyttige Julegaver 
til enhver Pris: 

Pullovers, Veste, Strømper, Sokker, 

Tasker, Pengeboger m. m. m. 

Slips, Seler, Forklæder, Halstørklæder, Lommetørklæder, 
Underkjoler, Handsker, Luffer, Manchetskjorter, Uldtæpper, Kufferter, 

Undertøj' 

Dot betaler sig at koro til Klemensker Manufakturhus 
og gore Derør. Jule-Indkøb. -- So Vinduerne 	og se indenfor. _ 

E. Krogh-Hansen.  
uden 

Xffisin 	
uden 

kommer Udvandrere kun med Skandinavien-Amerika Linie. 
der for dt m er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada. 
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil fole Den 
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansk-
talende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og ve, 
Kub af Farme eller jord. Skriv efter vore illustrerede Haandboger, del 
indeho'd,r alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vor 
Agenter i Provinsen samt sendes gratis tra vore Konturer. 

SKANDINAVIEN.AMERIKA LINI 
Banegaardepads 6. 	Kong en. Nytorv 8. 	Houlevard.n 

Aarhus. 	 Hab•oliavn K. 	 Aalborg. 
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	 Fodtøj. • Stort Lager har vi i Herre-, Dame-, Horne- og 

Giumnif ødte!. --- God Pasform. - Smaa Priser. 


