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Sne aner alt, saa lånt enj kanj se, 
saa rener aa bløder aa sjær hanj e -
har lait saj paa Huz aa Kjærka. 
Nera båg Skauenj tjyknar holt te, 
saa hon nok sajta lid mera vil gie -
hun hår flauad aa, kanj enj mærka. 

Soln mæn enj ser nu enj ynjka Gong ; 
Danj e mæn kaarter aa Natten saa lovg, 
naar Stormana farres aa tuda. 
Saa najenj aa tyster Skauenj staar, 
aa Faulana søja te Huz aa Gaar; 
di fara nok ila deruda. 

Aa se, der i Sneen.) staar au lid Blo, 
aa Fjær aa Dun aa i Gran aa en Klo, 
En Hønna kanj Rævenj nømt dånjka, 
Klæn hanj ju fikj, men Føn maa hanj tå, 
for der va nok injenj, som hannem nåd gå, 
saa hanj maa nok sæl om na vånjka. 

De påslar i Hølinjs ves-ena Sæw, 
aa Ænnarna snadra i bynj aa i Læw, 
vor Bækjenj hår lauad en Våga. 
Enj Bækjastar vyslar sajtlaued i Reen ; 
enj Guljætninj pippar fraa Avelens Gren, 
de kvidra om Sommar aa Måga. 

Sneenj nu tehølar de stygja aa graa, 
aa lajnar gjor hanj lid au, demmesaa, 
aa hanj e te Glæ au for somma. 
Men nu vil jå takka for Jernmed jå fikj, 
aa minjes denj Sommer, som saa hause gjikj, 
aa drømma om denj, som vil komma. 

OTTO J. LUND.  

Religioso Forhold. 
Ligesom de fleste andre Steder 

paa Bornholm er ogsaa i Allinge-
Sandvig mange forskellige religi-
øse Retninger, hvoraf de fleste har 
egne Forsamlingslokaler. Fortiden 
Byens gamle Kirke er der i Al-
linge 6 og i Sandvig 2 Bygninger 
bestemt til religiøs Virksomhed. 
Missionshuset i Søndergade tilhø-
rende „Luthersk Missionsforening" 
bygget 1875 udvidet 1885 er det 
ældste. „Menighedshjemmel"  tilh-
„Kirkelig Forening for Indre Mis-
sion" er bygget 1889. Missions-
huset i Nørregade tilh. „Evange-
lisk luthersk Missionsforening" 
bygget 1895. Frelsens Hærs Mø-
delokale i Østergade 1894. Bap-
tisternes Mødesal taget i Brug 
1918, „Bethesda" tilh. Metodist-
menigheden 1918 Baptistkapellet 
i Sandvig opført 1893. Missions-
huset „Nazareth" (Indre Mission) 
1894. Desuden har 7de Dags-Ad-
ventisterne nogen Tilslutning, men 
samles til Opbyggelse i private 
Hjem. Nogen grundtvigsk Sam-
menslutning er her ikke. 

Den religiøse Bevægelse, der 
opstod omkring 1860, havde sit 
Udspring fra den nidkære Præst 
Peter Chr. Tranberg, født paa 
Brunsgaard i Nylars 1832, der ved 
denne Tid blev Kapellan paa Born-
holm, først i Aaker siden i Olsker-
Allinge hos Pastor Bohr. --- Ved 
hans indtrængende Prædiken blev 
mange vakt af deres aandelige 
Søvn. De hørte op med at del-
tage i de den Gang saa alminde-
lige Gilder med Dans, Kortspil 
og anden verdslig Fornøjelse og 
blev flittige Kirkegængere, der, 
naar de kom sammen, sang Sal-
mer og førte alvorlige Samtaler. 
Imidlertid mødte Tranbergs For-
kyndelse Modstand hos de born-
holmske Præster, og Kirkerne luk-
kedes for ham. Selv et Andra-
gende med flere Tusinde Under-
skrifter om at benytte Kirkerne 
udenfor den sædvanlige Gudstje-
nestetid blev afslaaet af Biskoppen. 
Saa fattede Tr. den Beslutning at 
træde ud af Folkekirken og danne 
en Frimenighed. — Ved et stort 
Møde i Almindingen St. Hansdag 
1863 gjorde han Alvor af sin Be-
slutning. Den første Optagelse i 
Frimenigheden fandt Sted i Allinge 
d. 9. August 1863, hvor der ind-
skreves mellem 3 til 4 Hundrede. 
13It fik Frimenigheden ca. 1500 
Medlemmer omkring paa Born-
holm (Børnene iberegnet). 

I Niels Bjørn Grønbechs Sal i 
Løsebæk (Hans Chr. Dams nuv. 
Ejendom) fik den nye Menighed 
sin Kirkesal, hvor der prædikedes 
og døbtes af Trandberg og hans 
Medhjælpere. Sandsynligvis har 
Bænkene i den gamle Sognekirke 
kun været tyndt besat i denne Tid, 
thi der var ingen rigtig Sogne-
præst, idet Embedet fra Pastor 

Bohrs Forflyttelse d. 8. Okt, 1862 
til Laurits Chr. Hansens Ansæt-
telse d. 14. Juni 1865 betjentes af 
Pastor vicarius P. Ostenfeld, der 
vistnok var en ret middelmaadig 
Præst. 

Kun i 5 Aar bestod den „evan-
gelisk lutherske Frimenighed" i 
sin oprindelige Skikkelse. En Del 
af Tranbergs Medhjælpere, først 
og fremmest Chr, Møller fandt i 
Længden ikke Tilfredsstillelse i 
deres egen Prædiken, der gik ud 
paa, at for at vinde Guds Naade 
maatte man forbedre sig, og da 
de ikke fandt Fred i deres For-
bedringsforsøg, men tværtimod 
lærte at forstaa meget af det, Pau-
lus havde erfaret, da han skrev, 
lian ikke formaaede at gøre detgode 
han vilde, følte de sig bestandig 
mere ulykkelige. — Efter længere 
Tids Grublen og Søgen fandt Møl-
ler Fred i de Ord i Romerbrevets 
5. Kap. „Da vi endnu var Over-
trædere, døde Kristus til bestemte 
Tid for de ugudelige" Han saa 
deraf, at hans Frelse ikke beroede 
paa egne Gerninger, men paa Guds 
uforskyldte Naade ved Forsonin-
gen i Kristi Død. — Ved denne 
Overbevisning og ved at læse det  

af den svenske Prædikant og For-
fatter C. 0. Rosenius udg. Tids-
skrift „Pietisten" fik hans Prædi-
ken en anden Tone, og mange, 
som havde gaaet ulykkelige og 
fredløse, fandt nu det, de havde 
søgt, og glædede sig over Bud-
skabet om den frie Naade. 

Imidlertid førte denne Forkyn-
delse til et Brud med Trandberg, 
hvis Opfattelse efterhaanden præ-
gedes af det grundtvigske Livs-
syn, og efter at de to Retninger 
indenfor Frimenigheden et Stykke 
Tid hver for sig benyttede Me-
nighedens Lokaler, gik Møller og 
hans Tilhængere tilbage til Folke-
kirken, og ved et Møde i Aaker 
d. 1. Marts 1868 dannedes „Born-
holms Forening til Evangeliets 
Fremme", hvilket Navn senere for-
andredes til „Luthersk Missions-
forening til Evangeliets Fremme 
i Danmark". Foreningens første 
Samlingssted i Allinge var hos 
Frederik Larsen (Natbtj. Jensens 
Hus i Nørregade) senere hos Avis-
bruger, Silderøger Peter Pedersen 
i den Ejendom, hvor nu Maler 
Matte Pedersen bor. Pedersen, 
der var en stor og stærk Mand, 
maatte under Møderne holde Vagt  

i Forstuen for at holde Urostif-
tere paa Afstand. 1875 byggedes 
Missionshuset, og da Tilslutnin-
gen til Foreningen øgedes, blev 
det udvidet midt i Firserne. — I 
Begyndelsen af Halvfemserne op-
stod der imidlertid Meningsforskel 
indenfor Foreningen, og det endte 
med, at denne sprængtes, og en 
ny Forening dannedes 1892 af de 
udtraadte. Denne Forening, der 
antog Navnet „Evangelisk luthersk 
Missionsforening" havde først sine 
Sammenkomster i Salen paa Hal-
lelyst, men opførte saa 1895 sit 
eget Missionshus i Nørregade. 

Menighedshjemmet i Pilestræde 
blev bygget i Pastor Dreslers Tid, 
vel nok som et Modtræk mod 
Luthersk Missionsforening, som i 
Dresler havde en skarp-  Modstan 
der; men først under hans Efter-
følger, den nidkære og virksomme 
Præst Julius Friis Hansen, korn 
her et aandeligt Arbejde i Gang. 
I Friiss Hansens Tid viste ogsaa 
den gamle Kirke sig at være for 
lille til at rumme de store Skarer 
der samledes om hans Prædike-
stol, hvorfor der blev foretaget en 
Udvidelse, hvorved Kirken fik sin 
nuværende Form som Korskirke. 

Ogsaa Missionshuset Nazareth i 
Sandvig byggedes i hans Tid. — 
Baptistmenigheden havde tidligere 
stor Tilslutning i Sandvig, og her 
byggedes i 1893 et Kapel, som 
senere blev udvidet; men siden 
har Forholdene forandret sig, saa 
at de fleste af Menighedens Med-
lemmer nu bor i Allinge. I 191S 
toges Salen i det tidligere Afholds-
hjem i Allinge i Brug som For-
samlingslokale, medens Kapellet i 
Sandvig mest anvendes at Søn-
dagsskolen samt ved Daabshand-
ling og større Møder. — Metho• 
disterne og Frelsens Hær har kun 
ringe Tilslutning. Adventisterne, 
soni heller ikke er særlig talrige, 
samles til Møder om Lørdagen, 
(Sabbaten). 	 L. N. 

Moder-Længsel, 
Fortsat fra Fredags-Nr. 

To Aar før Revers var blevet 
udnævnt til Kommissær, fremkom 
der Rygter om Guldfund ved Blom-
sterfloden, hvor Mobuc-Stammen 
havde deres Bopladser. Adskillige 
æventyrlystne Mænd og nogle 
enkelte Kvinder med, var draget 
mod Nord op gennem Beerings-
stræde til Blomsterflodens Mun-
ding, hvor de var landet i Nær-
heden af Luciktok's Hjem. Lucik-
tok var den unge Kvindes Navn 
— det betyder „Nattens store 
Øjne" . . . . men paa Missions-
stationen kaldte de hende Lucinda. 
Hendes Mand hed Lu-lic-see-noc 
og det betød — 	— 

I flere Minutter sad hun og for-
søgte at forklare Meningen med 
det indfødte Ord 	 noget 
„uharmonisk", noget om et Le-
geme, der ikke er blevet helt vel-
lykket fra Naturens Haand: „Øjne 
for tæt sammen — Knæ forsøger 
at løbe bort" fortalte hun med et 
sky Smil, Englænderne kalder 
ham for „funny Johnny". 

Og den lille? spurgte Mary-Ann, 
hun ligner ikke sin Far ret meget! 
Lucinda svarede med klare, be-
drøvede Øjne: 

„Johnny ikke Far — Far hvid 
Mand, Mickymac". 

Hendes Øjne saa klart og uskyl-
digt paa Mary-Ann, der var ikke 
Anelse af Skam eller Undseelse i 
dem — kun bedrøvet, elskende 
Længsel . . . „Far stor Mand", 
hviskede hun, „stor og stærk, al-
tid god, altid glad akkurat som 
Baby — altid give . . . ." 

Og i den samme lidt bedrøvede, 
længselsfulde Tone begyndte hun 
at fortælle om Johnny — — John-
ny, der altid havde ønsket hende 
til Kone, men som hun ikke før 
havde brudt sig om, fordi han 
ikke var saa smuk som hendes 
Pige-Ideal ønskede. Men nu var 
det en anden Sag — der var nok 
stadigvæk raske, tinge Mænd der 

Fortsættes paa 4de Side. 



Til Julen 
anbefales hos 	Nye 

Rosiner, 
Blommer, 

Aprikoser, 
Fersken, 

torr. Pærer, 
bland. Frugter, 

tørrede Æbler, 
Citroner, Dadler, 

Nødder, 
Appelsiner, Figen, 

Konfect-Rosiner, 
Marzipanmasse 

fra 1 Kr. 1/2-kg 
Overtrækschokolade, 

Fin Konfect fr. 0,80 1 2-kg 
Marzipanfigurer 5-150 Ø. 

Sukkerfigurer, 
Stort Udvalg i fine Decert-

chokolader i smukke Æsker 
En velset Julegave. 

I.B.Larsen 
Allinge. 

Prøv 
Jule=Kaffen 

hos 

I. B. Larsen 
Den er baade billig og god. 

Et Parti Dame-, Herre-, Børne- 

Gummistøvler 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

C. Larsen, Vestergade. Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa lnd-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, ni. 

At 	Porsollkgrsof 
udføres med min lukkede 13-14 
Personers Bil til billige Priser. 
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen. 

Al Slags Udkørsel 
samt Svin til Slagteriet besørges 
billigt. 	 Tlf. Rø 57 x. 

Rans Rusen. Breddegaard. 

øverretssagferor 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
meniskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 1-I. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Allinge-Sandvig I Husmoderborsen, Allinge Hammershus Birks Historie 	 (Udsalg fra Schous Fabr.) 

Paa given Foranledning indskær- finder De den smukke, nyttige og billige Julegave til Børn og voksne, 

pøs herved Sundhedsvedtægtens i ligeledes alt i Husholdnings- og Sygeplejeartikler 

§ 33, 2' Stk.: 

nærmer sig nu sin Afslutning og 
indeholder 176 dobbeltspaltede Si-
der. For at naa at faa Bogen ret-
tidig færdig, har vi maattet afkorte 
Stoffet betydeligt; dog er det vig-
tigste medtaget. Saafremt der er 
tilstrækkelig Interesse derfor, vil 
vi i det kommende Aar udgive en 
ny Bog, specielt omhandlende By-
ernes Historie, kendte Mænd og 
deres Slægtshistorie, Optegnelser 
og Minder om Strandinger og 
andre Begivenheder, der har Til-
knytning til Egnen. 

Tegn Dem derfor som Abonnent 
paa Nordbornholm for 1. Halvaar 
1932, det er kun 2 Kr., 1 Kr. pr. 
Kvartal, og kan indbetales direkte 
paa Postkonto 14146 eller gennem 
Postvæsenet. 

Hammershus Birks Historie til-
stilles, som tidligere omtalt alle 
vore Læsere, der har tegnet Abon-
nement paa Nordbornholm for 2. 
Halvaar 1931, gratis. Et begræn-
set Antal Eksemplarer af Bogen er 
trykt paa godt, glittet Papir. Disse 
er til Salg for 5 Kr. pr. Eksempt. 

De, der maatte ønske saadanne, 
kan bestille dem ved Henvendelse 
til Kapt. K. E. S. Koefod, Adr.: 
Sandvig eller Harsdorfsvej 6 B'', 
København V., hvorefter de vil 
blive tilsendt. 

Jul og Julegaver. 
Søndagen stod i Julens Tegn, 

og de følgende Dage gør det end-
nu mere, efterhaanden som vi nær-
mer os Juleaften. 

Den store Julegran paa „Cen-
tral"ens Tomt er tændt hver Af-
ten og kaster sine elektriske Straa-
ler ud over Pladsen og tilstødende 
Bygninger. — Kirken og Skolen 
præsenterer sig særlig godt med 
det frie Udsyn. I Nordbornholm 
for 1913 skrev S. M. en Artikel 
Allinge i Aaret 1950. Af alle op-
remsede Fremtidsperspektiver er 
det om denne Plads ved at blive 
Virkelighed. (Skal senere aftrykke 
Artiklen, der maaske indeholder 
Fingerpeg for Byraadet, og meget 
kan jo naas endnu inden vi naar 
1950). 

f=orretningerne søger at over-
gaa hverandre i pragtfulde Udstil-
linger, og man forbavses over den 
Varerigdom. Det siges, at vi -
ligesom vore mægtige Naboer -
er inde i en Krisetid; men denne 
ytrer sig i hvert Fald ikke, som 
under Rationeringen, i Vareman-
gel. Her er alt, hvad Hjertet kan 
begære — ogsaa Madvarer. — 
Tykke og fede Gissebasser, Gæs 
og Ænder, som Englænderne mis-
under os, dækker Slagterbutikerne, 
Kræs af enhver tænkelig Art er 
krammet ud til ukendt billige Pri-
ser. Kun Pengene ruller ikke saa 
rigeligt, siges der. Og dog, blev 
man ikke forbavset over de mange 
Tusinde, som Spareforeningen ud-
betalte forleden, og som nu ruller 
rundt til de handlende. 

Nej, det er for tidligt at jamre 
op sammen med Udlandet. 

Der er dog et Omraade, hvor 
vi bør være paa vor Post Hele 
Verden beskytter sig med Told-
mure, ogsaa vort Feltraab maa 
være: Gaa ikke over Aaen efter 
Vand! — Køb ikke alene danske 
Varer, men køb dem i den By, 
hvor De har Deres Indkomst, og 
hvor De naturligt hører hjemme. 

Det er god og sund Kommunal-
politik, der i det lange Løb vil 
gavne os alle. 

Julegaver! 

Gør Deres 
Juleindkøb 

6. Jorgensen's 
Slagterforreing. 
Der bliver De altid tilfreds! 

Vil De være fiks paa Foden, 
med paa Moden, 

købe Slio til Dem og Poden, 
det er ikke bare Pral, 
De kan faa den i CENTRAL. 

Skotøjsforretningen. 
Stort Udv. Torvet. Billige Priser. 

Bestillinger paa, Jule-Øl 
modtages. 

Olsker Brugsforening, 
Moller Mikkelsen, Tein, 
Brygger Salmon. 

3 Heste 
af forskellig Alder er til Salg paa 

Bymollen, Rutsker. 
Tlf. Rutsker 86x kan benyttes. 

Juridiske Sager 
af enhver Art ordnes hver Dag 
fra 27 Decbr. til 5 Januar. 
Træffes hos Avlsbruger 0. Svend-
sen, Sandvig, bedst mellem 1-3- 

Ærbødigst 
Johs. A. Svendsen, 

cand. jur. 

StørsteUdvaig 
i Cigarer, Cigaretter, 
Tobak, Piber m. m. 

Billigste Priser. 

"tjær, 3fasle. 
Telefon 113. 

derfor gør Deres Indkøb her. 

Da jeg har paabegyndt et 

Fjerkræslagteri 
i Klemensker, er jeg altid Køber 
af alt Fjerkræ til Dagens højeste 
Priser. 

— Til Jul er jeg Køber af op-
skaarne Ænder og Gæs. 

J. C. Olesen. 
Tlf, Kl. n 33. 
IlIkeille1~^111^49.0%•Ap 
I w%II MW %V ø III III I 

Gor Deres Indkob hos 
de Handlende, som averte-
rer her i Bladet, derved 
stotter De os i vore Be-
stræbelser, for at faa Bla-
det udsendt i videre Kredse 

14111N11"111"1 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

tægtens Bestemmelser er iagt-
taget, og at Bygningen er for-
svarlig udtørret" 

med Tilføjende, at Anmeldelse skal 
ske til Hr. Snedker Chr. Lind, 
Sandvig, der er bemyndiget til at 
udstede behørig Attest. 

Sundhedskommissionen. 

eg anbefaler mine 
prima og vellag-

-. rede Vine: 

Rødvine,  
Sauterne, 

Portvine, Madeira, Sherry. 
Beauwais Frugtvine 

er aldeles fortrinlige og koster 
kun 2 Kr. pr. 1/1-Fl. og føres 
i Typer som Madaira, Portvin, 
Sherry, Tokayer og Gammelvin. 

Prima Kirsebærvin. 
Rom, Whisky, Cognac. 
Likører og Caloric i Ih og 1/2  Fl. 

Forrelnings konuetutler 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri, 

Spegesild. 
er til Salg 	Chr. Vang, Helligper 

Tlf. Hasle 82 u. 

hver Uge! 
Husk derfor paa os, naar De 

har et eller andet at avertere. "~" 

Undertegnede 

flyttede 1. December 
fra Nørregade til Hr. Gartner Jen-
sens Efendom ved Havnen. 
Tlf. 145. 	 Poul Nielsen, 

Autovognmand. 
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Dame-Overtrækstavler. 
Stort Udvalg. -- Pris fra 5 Kr. 

Carl Larsen, Vesterg., 

Intel Blad 
træller Deres 

.> Kundekreds 
bedre end 

Mordbornholm 

Smaa færdige fikse Ting for 
voksne og Børn anbefales til Jul. 
HedevigMarekm-ann, 	 #9 • 11  i‘arNalN,NYN",* • • 

Moderne Dameklipning. 

anbefales 

,7f. e. gfoefoed, 3fasle. 
Torvet. 

1 

klæring om, at Sundhedsved- 

Annoncer kan indleveres 
j. S. Larsen, Milinge og betales til vor Repr. i 
	  Hasle: Bog- og Bladhandler 

Marekm ann. 

Thi h e r 

modtages 

alle gode 

Sædvarer 

som 

Stort Udvalg i Sæber og Parfumer. 

il1egaver • 

Mange nye, fikse Ting i 
Plyds.  sko med Lædersaal. 

Alt til meget lave Priser! 

Allinge 
Fodtøjsmagasin 

D 
Store Sen- El 

dinger af 
D 

nye Varer, 61  
a 

og Priser- g 
13 

ne er me- 
0 

get smaa. 
0 

paaklæbet. 

„Ingen ny eller væsentlig om- ; 
.r  bygget Bygning maa tages i Brug 	• . n ri,gitge til Beboelse, forinden Sundheds- 	ki 	 t  

kommissionen har udstedt Er- 

Abli, 	Ilerresho, , 
Damesko, 

Barnesko, 
Itarnelhaarslio, 

Slippers. 
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Afdeling I Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

4,5 pCt. p. a 	
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Vore Butiksvinduer er oplyst, og Varer ud-D

stillet SØNDAG d. 13. Dec. SØNDAGEN 

D 

D 

13 
D 
D 
D 

kun ægte med Mærket HYGr2EA normal 
Anbef. af Læger 

Alle Købere og Kunder 
i Allinge og Opland 

d. 20. December er Forretningen aaben fra Kl. 
4 Eftm. — ligesom der Dagene 17. 23. Dec. 

handles til Kl. 9. Aften. 

Nordlandet's Handelshus. 

Nordlandefs Handelshus. 
D maa gøre Indkøb til Julen i 

Bages kun i følgmge Bagerier: 
C.- M. Frederiksen, Svanemøllen, Svaneke. Andreas Didriksen, Rønne. 
Rye Jørgensen, esterlars. 	 M. Chr. Jensen, Klemensker. 
HYGJEA R4.,,  bi od er mere velsmagende end det alm. Rugbrød. 
HYG1EA anbefales af Læger og Professorer. 
HYG.FL,A er let fordøjeligt og har stort Indhold af Æggehvide og 

Mineralstoffer, 



Køb i Aar nyttige 

i AULINGE MESSE v. Th. Holm. 

De ved vel nok, 
at Produkten har det stør-
ste Lager af tørre og vel-
lagrede CIGARER af aner-
kendt Fabrikata. 

Vi har specielle fikse 
Julepakninger, som sælges 
til meget rimelige Priser. 

Nye tørrede Frugter! 
Abrikoser, Blommer, Æb-
ler, blandede Frugter, Fer-
sken og Rosiner — er nu 
hjemkommen i allerfineste 
Sorter og til billigste Pris. 

Hasle Fodertranfabrik. 

9rodukten. 

4. • • li III • • • • • • • • • • • • • •• s
• 
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Varsgo aa sæt daj ner Juliåna, 
saa ska vi hå vos enj Kaffetaar. 
Væred e snaskut aa korta e Dåna, 
de Iivar saa op, naar lid Kaffe enj faar. 
Ja va en Tur nera i PRIMA i Stunjen, 
— de e nonna dajlia Bønner di hår -
aa æjla di hadde saa majed i Grunjen, 
som forra ja slet ikje hadde bled vår:. 
Smaakåger, Kjeks 

— nu vyslada Kjælinj -
jå kjufte enj Rulj, — ja, her ska du se, 
naar du har smagt dom, 

saa kjuer du sæl enj 
— femetjiva Øra nu,billit e. 
Veddemel hadde di au, aa Rosiner 
— te Jyl vil jå båga et Brøl  

har jå tænjt — 
Margarine-  fraa Mønsted, 

Kardemomma saa finer, 
Sokåt aa Citrondraaver 

— se nu har jå sjænjt. — 
Saa hadde di au Aprikoser aa Svisker 
- rækj te, 

der e hollandska Tvebakka me -
Appelsiner aa Æble, 

bodde torra aa frisk; 
Sokkerlåde, som dajli aa billi e. 
Ajleslavs Sokkerstås va der i Skaved, 
Figurer, der linada Grisa aa Lam, 
Smormåda læje te aa stoppa i Gaved, 
Engla aa Nissa, aa en tjyk Madam. 
Jå kjufte et hal Punj, jå gamla Tosa, 
aa nåd, 

som der ble Marsipånmassae kalt, 
clk, så di, de va nåd di kunje rosa -
me Flormelis blannad 

i Småt; de nok falt. — 
Jylasegårer de sto der au frama -
aa kjua enj Kassa te Får e min Ajt, 
jå bler altid saa pent ekspedert 

aa en Dama, 
"Segårn denj e billi aa go", 

har hon sajt. 
Haudvan aa Lautevan - 

va ed nu de heder? — 
Parfome, jå synes a Else hår sajt! 
Seva i Æskjer, Haarnet, aa Kjeder 
te aa hænja om Halsinj, 

di fram hadde lajt. 
Men de va nu inj i den anra Butikken, 
der e båra ævent en Glåsvægj imæl. 
Ja tænjte, 

nu ved ja daa læje paa Prikken, 
va ja ska kjua te Elna - 

de va daa væl. - 
Der va nonna nætta kjinesiska Aska 
ine enj pen Bidda Seva aa. Haudvan idi. 
Te Bolj kanjed varra ja kjuer en Taska, 
ja saa nu paa en, som ja got kunje 
Te Håns va der majed, der kunje passa, 
Barberkosta, Spejla aa Kniva aa Blå, 
Bosta aa Penjabøjer va der en Massa, 
ja va i Vijlarg me, 

va ja helst skulje tå. 
Gaa du, Juliåna, men hen i PRIMA 
aa kju, va du har Bryg for te Jyl. 
Du bier tefres, det ska sig nok rima, 
Farvel Juliana — aa glædelig Jyl I 

IlliF;Klipliskeo 
er hjemhommen i ekstrafin Kvali-
tet til nedsatte Priser. 

J. B. Larsen. 

Ost! 
Som sædvanlig har jeg et stort 

Udvalg i diverse Slags Isle Klas-
ses Oste, og Priserne er i den 
senere Tid betydeligt nedsatte. 

Priserne paa alle Slags l'aa-
bez er betydeligt nedsatte. 

Nyrøget Laks og Hellefisk 
samt Aai anbefales. 

ffl £arien, 91ffitifie 

En kærkommen Julegave 
er en Æske Visitkort med 
Navn. Allinge_ Bogtrykkeri. 

De skulde prøve at købe 

ude= Xaffen 
i Produkten, der er den 
drøj og god. 

iSlulegaven 
kan være en Radio 

men tag ikke nogen 
Bestemmelse — - - 

før De har hørt den nye Philips-
Modtager — den er noget for sig 
selv. 

Kom ind og hør den, jeg de-
monstrerer den gerne for Dem 
uden Købetvang. De vil blive for-
bavset over, hvad den kan præ-
stere. 

Af andre udmærkede Modtagere, 
som jeg har paa Lager, kan næv-
nes Seibt og Skandia. 

Mange forskellige gode Højtalere 
i kendte Mærker. 

Hellesens Kundebatterier. 
I det hele taget alt i Radio. 
Nu til Julen har jeg et stort Ud-

valg i Pergamentskærme fra 1 Kr. 
Smukke Lysekroner og Bordlam-
per, og til Husmoderen et elektr. 
Strygejern. 

Det er en kærkommen Julegave.  

.lunch 

Et godt Fotografi 
i en pæn Ramme eller en indram-
met Forstørrelse efter Deres egne 
Film er en udmærket Julegave. 

Stort Udvalg af Amatøralbum, 
Broncerammer, store ovale Ram-
mer og Rammelister. 

Indramning af Billeder. 

Fotograf Alfred Kjøller, 
Allinge. 

Cigarer. - Cigaretter. 
Vil De have en god og tør 

Jule-Cigar, 
bør De købe den hos J. B. Larsen 
Allinge. Der forefindes et stort 
Udvalg i halve og kvart Kasser 
samt Æsker med 10 og 20 Stk. 
til alle Priser og tørre, vellagrede 
Varer fra de bedste danske Fabr. 

J. B. Larsen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hjemmelavet Paalq 

bør selvfølgelig gøres der, 
hvor Udvalget er størst og 
Varerne billigst, derfor gør 
Deres Juleindkøb i 

Yrodukten. 

Nødder, Appelsiner, Figurer 
Marzipan, Chokolade, friske Æbler, Dadler, Figen, 

Julelys og Julepynt forefindes. 
Største Udvalg i 

PRODUKTEN. 

Der siges af Herrerne i Hasle — ja over hele Øen — at Kjaer's 
smertefri Barbering virkelig passer, og Klipningen efter sidste 
Mode, den er fin.  	
Damerne siger: Kjær er den eneste der klipper, som det skal være, 
den fineste og holdbareste Ondulation udfører han. 
VI gear til 21> 	  Kjær. 

gode, propert behandlede, 
slagtede Ænder og Gæs 

Ser er ingen *ivi om, 

Forlang Hasle Fodertran 	ugsforen 
h
el
o
ler B

e
r 	ing. 

s Dres Købmand 

Tlf. 21. ))))) 

Glansbilledalbum for Børn.tJulespil og „1000" andre Ting, passende 
til Julegaver, anbefales. 

Plarckmanns Bog- og Bladhandel, Hasle.  

Prima Træsilo samt alt andet er paa Smukt Fodtøj 
Lager i stort Udvalg og til smaa Priser og passende til 

Julegaver. 
C. A. Marcussens Eftft, Hasle. 	Leverandør til Varelotteriet. 

,fordlandetd Xandeldluw. 

Cognak og Likører rationeres ikke! 

Fars, Sylte, Medister- og 
Lungepølse. 

Varm Blodbudding hver Fredag Middag. 
A. Lyster, Hasle. Telefon 74. 

i Produkten, og skal der en ekstragod Flaske V i n til 
Julen, saa har vi et stort Lager af de bedste Mærker. 

den fikse ihiledko hvor Juleris og Juleklipfisk er bedst. 

»et er i !roduften. 

Almanaker og Julehefter 

og lover Sælgere en rigtig god Afregning. Meddel os forud, 
hvor mange der kommer. 

Vi modtager gerne til Forhandling den 19. — senest 
den 21. December indtil Middag: 

Vestergade, Allinge. 

Køb Deres Brød 
i Th. Andersens Bageri, 

Sandvig. 

Juleindkøbet 

Yrodufilen. 

/ 
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Nyttige Julegaver 
Køb den fornuftige Julegave hos 

Andreas Thomsen 

Udvalget 

stort 

Priserne 

smaa 

HASLE 

4". Som god, nyttig Julegave 
kan vi anbefale Kaffestel, Spisestel, 

Glas, Vaser, Værktøj, Emaljevarer, 
Gryder, Bageovne m. m. m. 

Vi kan ikke nævne alle Ting, 
men kom indenfor og se, hvad 
vi har, og De finder sikkert 

den bedste Julegave 

til den billigste Pris 

i 

PRODUKTEN. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Roger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Al Slags Lastkørsel 
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne. 

Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen, Vang. 

Kotoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 
	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, norbrad og Karbonade 
hjemmelavet Fars, /ledister, Sylte, Leveypostrj og Lunge-
poise. Alt i P4aIæg og Konserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf, 45, 

Arthur Reeves stod og rullede 
nervøst paa er Cigaret: 

Lad os gaa over til Missions-
stationen, foreslog lian, =aske 
Præsten kan faa hende til at for-
staa dette her . . . 

— Ja, vi gaa! erklærede Johnny 
, 	Lucinda nikkede stumt, og 
een efter een vandrede de ned 
ad Stien langs Flodbredden — -
en lille højtidelig Procession, der 
gik af Sted for at faa deres Livs 
Lykke afgjort af en Præst. 

— — 
Pastor Dezter er ikke hjemme 

meddelte Præstekonen, da de kom 
ned til Missionsstationen . . . 

— Det er ogsaa Dem, vi vil 
tale med! udbrød Mary-Ann — 
hun vidste kun altfor godt, et kun 
en Kvinde kunde mægle i og for-
staa dette Problem, 

Da de kom ind i Præstens lille 
Stue, begyndte Mary-Ann at tale 
sin Sag — hjertevarmt og gri-
bende — om alt det, hun kunde 
gøre for det lille Barn — om den 
Fremtid, hun vilde berede det — 
en Fremtid, som en Eskitnofarni-
lie end ikke med den største Kær-
lighed kunde give et Barn. 

Præstekonen lyttede alvorligt - 
— Ja, sagde hun saa, jeg skal 

sige hende det hele — det er alt-
sammen ganske rigtigt. 

Hun vendte sig til Lucinda -
talte langsomt, overvejet, indtræn-
gende alvorligt til hende — gentog 
i hendes eget Sprog alt det, Mary-
Ann havde sagt. Hun tog et Al-
bum og viste den lille Eskimo-
moder Billeder fra store Byer, som 
hun end ikke anede det fjerneste 
om — — hun beskrev, hun for-
klarede — om Barnets Vel, om 
Barnets Fremtid . . den lille 
Eskimokvinde lyttede alvorligt og 
sørgmodigt til . . 

— Men saa med eet brød det 
løs — et Væld af Ord i hendes 
eget Sprog som kun Præstekonen 
forstod: hun fortalte, at hun hav-
de givet sit Barn bort fordi hun 
troede, det vilde blive lykkeligt 
hos de hvide Mennesker — at 
hun havde troet, hun selv vilde 
blive lykkelig i det smukke Telt 
og i de smukke Klæder, hun 
havde faaet. Men hun kunde ikke 
leve uden sit Barn — hun brød 
sig ikke om de prægtige Klæder 
eller det smukke Telt . . , . hun 
vilde kun eet: hun vilde have sit 
Barn — det var hendes Liv, hen-
des alt . . . 

Og ligesaa pludselig, hun var 
begyndt — ligesaa pludselig holdt 
hun inde — rejste sig, knugede 
Barnet ind til sig og gik roligt, 
med bøjet Hoved, gennem Stuen 
ud i Sneen, hvor Johnny ven-
tede . . . 

Fra Vinduet saa de tre Eski-
moerne med deres Barn vandre 
langs Floden op mod Baaden. 

— — — 
De drog til Norne — Mary-Ann 

og Arthur Reeves — ulykkelige 
og barnløse. Det var Sommer, is-
frit Vand, og smaa Dampbaade 
laa for Anker ude i Bugten. Da 
de vendte tilbage efter deres lille 
Ferie, fulgte Ande-Jagten i Juni, 
Laksefiskeriet i Juli og August 
og en stor Sællangst i Efteraaret. 
Mary-Ann deltog i disse adspre-
delser — men alvorlig, indeslut-
tet og tavs. 

Arthur var god og kærlig imod 
hende . . . mere end nogensinde; 
men hun frygtede for Vinteren, 
Snetiden, Ensomheden. Da Vinte-
ren endelig kom, var det hendes 
eneste Trøst at tage de Fotogra-
fier frem, de 'havde taget af den 
lille Pige — d e res lille Pige . . 
Billeder, hvor hun dansede og lo 
i Sneen, Billeder, hvor hun legede 
med en udstoppet Sælunge, Bil-
leder af Mary-Ann, Arthur og lille 

gøre! Tahloock-Enoc-Tok sammen paa 

Forts. fra Forsiden. 
havde villet gifte sig med hende 
— unge Mænd af hendes Stamme, 
som ikke led af legemlige Ska- 
vanker 	. men hun var bange 
for, at de ikke skulde være gode 
ved den hvide Mands Barn 	- 
men med Johnny var det ander-
ledes, han holdt af hende, og han 
vilde ogsaa være god ved Baby 
. . . og saa efter megen Tænken 
havde hun besluttet at tage ham. 

— og Baby? hvad hedder Bay? 
spurgte Mary-Ann. 

— Tahlook Enoc-tok, svarede 
Moderen, jeg givet Navn — det 
betyde „to Verdener" — Eskimo-
Verden, mig . . . . hun gjorde en 
yndefuld Bevægelse og saa be-
drøvet ud gennem Vinduet . . 
og Mickymac-Verden der — store 
Verden, Fars Verden". 

Mary-Ann saa vist paa den 
unge Kvinde . . . og ud paa Bar-
net, der endnn legede i Sneen . . 

Saa begyndte hun at tale lang-
somt og alvorligt til Moderen . . 
og blev ved at tale til Moderen 
græd — — og samtykkede 

- — — 
Tahlook Eroc-Tok, du dejlige 

Barn af to Verdener! kom herhen 
og faa din fine Frakke paa, saa 
din ny Far rigtig kan se, hvor 
dejlig, du er; — i det mindste 
haaber vi, han vil være din n ny 
Far" . . . . og hvis jeg ikke tog 
Fejl af hans Ansigtsudtryk, i Ef-
termiddag, vil han sikkert ogsaa. 
Kom saa 	alucktok . . . . Du 
dejlige, dejlige Unge . 	. . 

Efterabende Barnets straalende, 
smittende Latter løb Mary-Ann 
efter den lille tværs gennem det 
store Værelse. Af nogle tilfældige 
Stumper havde hun allerede syet 
en fin lille Kjole — i de sorte 
Lokker havde hun bundet fine 
Baand 	. og nu gav hun Bar- 
net den Frakke paa, Lucinda hav-
de efterladt sig. Saa tog hun Bar-
net paa Skødet og satte sig i den 
store Lænestol ved Vinduet, der 
vendte ned mod Stranden. Hver 
eneste Aften sad hun i denne Stol 
og ventede paa sin Mand — hver 
eneste Aften havde hun siddet 
her alene . . . men i Aften sad 
hun med sin Baby paa Skødet 
— sin egen Baby — og ven-
tede paa „Far" . . . 

Arthur Reeves saa lidt forbavset 
ud, da han traadte ind i Stuen 
— hm I sagde han, er hun her 
endnu! den lille Gavtyv — hvor 
er hendes Mama henne? 

Mary-Ann saa op paa sin Mand: 
„Hendes Mor er gaaet — og 

har ladet hende blive tilbage .... 
Arthur, hvis Du vil ! Barnet er 
næsten hvidt . . . . og jeg læn-
ges saa forfærdelig, -- — vil Du 
ikke . 	.?" 

Hun skubbede ham ned i hans 
Yndlingsstol — gav ham Barnet 
i Armene og fortalte ham om Lu-
cinda, som havde samtykket i at 
bortgive sit Barn. 

Reeves saa paa sin Hustru og 
saa paa Barnet og vejede i Tan-
kerne mange Spørgsmaal . . . . 
det blandede Blod, det ukendte 
Fader, Faren for Barnet i Frem-
tiden — — og derimod ; deres 
eget Hjem, som trængte til at 
fyldes med Barnelatter og Barne-
tøj — hans Hustru, som gik og 
pintes af Længsel — — hans egen 
der ikke var mindre 	de skulde 
blive mange Aar i Alaska — 
saa . . . . 

Det var Barnet selv, der afgjorde 
Spørgsmaalet — i et Forsøg paa 
at klatre fra hans Skuldre over 
til Mary-Ann gled den lille Arm 
ned over hans Ansigt — og denne 
blide Berøring af den bløde, var-
me Barnearm, gjorde Udslaget . . 
den næste Dag gik Reeves til 
Missionsstationen for ved Præ-
stens Hjælp at faa de fornødne  

kirkelige Formaliteter ordnede. 
Samme Eftermiddag drog Lu-

cinde og Johnny bort — belæsset 
med Gaver fra Familien Reeves. 

Luciktok tog værdig Afsked 
med den lille . . 	. saa styrtede 
hun ud ad Døren . .. som Mary-
Ann mente: af Frygt for at Bar-
net skulde græde ved at se hende 
drage bort. 

- — — 
Lille Tahlook Enoc-Tok blom-

strede som en Rose i de nye Om-
givelser . . . og Mary-Ann ikke 
mindre. Skønt tilsyneladende lyk-
kelig og glad for sin Mand, havde 
hun dog hidtil været en nervøs 
splittet, inderst inde fortvivlet 
Kvinde. Som hendes Mand havde 
haabet, var dette nu forbi — hun 
blev rolig og sjælelig afbalanceret 
--- og denne Ro afspejlede sig i 
hendes Træk . . . hun blev endnu 
smukkere end før. Den Vinter og 
det følgende Foraar blev det lyk-
keligste i hendes Liv. Ofte tænkte 
hun paa Lucinda . . . og en Ef-
termiddag tidlig paa Sommeren 
endog saa intenst, at hun ikke 
blev det fjerneste overrasket, da 
det bankede paa Døren og den 
unge Eskimokvinde traadte ind 
. . . hun var endnu slankere end 
før, hun smilede — men Smilet 
laa kun paa Læberne — og hun 
stod nervøst og søgende i Værel-
set ude af Stand til at beherske 
Udtrykket i sine Øjne . . . 
	 Du vil gerne se Baby, 

Licinda? spurgte Mary-Ann æng-
stelig . . . Hun sover; nej, hun. 
vaagner nu . . . 

Lucinda's øjne søgte øjeblikke-
lig hen i Hjørnet, hvor Barnet laa 
paa en Løjbænk . . , . hendes 
øjne blev endnu større og Næse-
boerne skælvede som et ungt 
Dyrs. Mary4‘rin tog Barnet op, 
endnu helt forvildet af Søvn saa 
den lille sig om, saa op paa sin 
rigtige Moder — genkendende -
med et glad Smil om Munden. 
Med en rovdyragtig Bevægelse 
greb Eskimokvinden Barnet og 
trykkede det til sit Bryst: 

. . . mit Barn, mit Barn, hul-
kede hun — — mit Barn, hvide 
Kvinde . . . giv mig det igen, 
hører Du, hører Du! 

Mary-Ann havde i det øjeblik 
kun een Tanke; at beholde Barnet 
— og derfor først og fremmest 
at faa fat i sin Mand. Og over-
bevist om, at Lucinda nok vilde 
vente, til hun kom tilbage, styr-
tede hun ud ,iaf Værelset for at 
finde Arthur — han alene kunde 
hjælpe hende nu. 

Men Lucinda havde ikke i Sinde 
at vente — ogsaa hun kunde læse 

et Ansigt — og da Mary-Ann 
kom tilbage tre Skridt foran sin 
Mand, var baade Mor og Barn 
forsvundet. 

Reeves fandt dem en halv Mils 
Vej oppe ad Floden — Lucinda, 
Johnny og Barnet — ved Siden 
af Baaden, som de havde trukket 
op paa Bredden for at holde Hvil. 
Mary-Ann var med sin Mand -
hun bad og tryglede — hun greb 
efter Barnet, men Lucinda knu-
gede det ind til sig i desperat 
Fortvivlelse. 

— Arthur, Arthur ! raabte Mary-
Ann, hun stjæler mit Barn 

— Vær dog rolig, min Ven, giv 
Slip paa Barnet, Mary-Ann — se 
dog den stakkels Kvinde! 

— „Stakkels Kvinde", haanede 
Mary-Ann — hvad Ret har hun 
efter alt det, vi gav dem I 

— Vi give tilbage, raabte Lu-
cinda ivrigt, vi give tilbage! Se 
i Baaden Spejl og Bøsse og 
Skind: Johnny fange endnu flere 
Skind til Dem -- vi give tilbage! 

— Du kan ikke købe tilbage, 
næsten raabte Mary-Ann, hun er 
et hvidt Barn, hun er min . . . 
aah, Arthur, hvad skal vi 

Verandaen udenfor deres Hus. 
Og saa en Januar-Eftermiddag, 

da den blege-gule Sol stod ganske 
lavt i Horizonten, og Mary-Ann 
sad i Lænestolen ved Vinduet og 
ventede paa Arthur, bankede det 
svagt paa Døren . , . udenfor stod 
Lucinda . . en frisk, glad, straa-
lende Lucinda med lille Tahloock-
Enoc-Tok i Armen . . 

— God Dag, Frue, hilste Lu-
clnda, nu vi komme igen og give 
Dig . . . og med den allerkæreste 
Alvor lagde hun Barnet i Mary-
Ann's Arme. 

— Men — men hvorfor? Kom- 
mer I paa Besøg? 

— Nej, Du beholde! sagde Lu-
cinda alvorligt. 

— Beholde, hvad mener Du 
dog? 

Hendes store øjne blev endnu  

større — endnu mere straalende: 
— Du komme og se! 
Med Pigen i sine Arme gik 

Mary Ann med udenfor — bag 
Huset holdt Johnny med Hunde-
slæden forspændt de fire forpju-
skede, gøende Hunde . varsomt 
trak Lucinda et ganske nyt Uld-
tæppe tilside . . svøbt i Edder-
dunstæpper laa et lille maaned-
gammelt Barn . . 

— Du se, hviskede hun med 
Jubel i Stemmen, Du se øjnene, 
de være Johnnys — Du ikke kan 
se Benene — det være for koldt, 
men de ogsaa Johnnys . . . Du 
ikke synes det være en vidunder-
lig dejlig Baby ? 

Mary-Ann lo lykkeligt — jo, det 
var „den elskedes Billede" -
Moder-Længslen var blevet stillet 
tilfreds. 

I 


