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Om Hjørnet. 
Af Wilhelm Høøk. 

Det var op mod Jul, 
Kun Studerelampen var tændt 

i Pastor Wengs Stue, dens grøn- 
ne Skær lyste over en opslaaet 
Bog og kastedes tilbage paa Præ-
stens Ansigt, der tegnede sig skarp 
og anstrengt, dybe Rynker, en høj 
G ru blerpa tide. 

Det var i Skumringsstunden, og 
udenfor gled Dagen over i det 
bløde Tusmørke; rundt om i Gaar- 
de og Huse dukkede Lys frem—
fra Dagens Sysler samledes alle 
til Aftenens Hvile, til Mad og Pas-
siar, til den lange, hyggelige Vin-
teraften. 

Pastor Weng jog nervøst Haan-
den gennem sit lange Haar og 
bøjede sig over Bogen. Han var 
en yngre Mand med noget kuet 
og anspændt over sig, bag Lorg-
netterne stirrede øjnene tungt og 
trist, først mod Bogens Ord, saa 
ud i Aftenskumringen. 

Han faldt i Tanker --- som saa 
ofte i den senere Tid, ulykkelige 
Tanker, som gjorde Pandens Fu-
rer dybere og hans Holdning sta-
dig mere kuet. 

— 	— Pastor Werug var ved 
at komme om Hjørnet. Han hav-
de alle Dage været en flittig Stu-
dent og var vedblevet med Stu-
dierne som Præst. Alt nyt fandt 
Vej til hans Reoler og til hans 
Hjerne --- alle teologiske Spids-
findigheder, alle Opdagelser og 
Teorier, han satte en Ære i at 
være med, selv herude paa Lan-
det, fjernt fra Universitetet og de 
store Bibliotheker. 

Og nu var han saa ved at kom-
me om Hjørnet, det farlige Hjør-
ne, hvor Tro og Videnskab bry-
des. Det gav ham vaagne Nætter 
og ensomme, grublende Dage, det 
gjorde hans Prædiken famlende 
og uforstaaelig. 

-- Bliver vor Præst saadan ved, 
kommer han snart til at prædike 
for sig selv og Degnen, sagde 
Kirkegængerne. 

Han vidste det godt, det var 
ikke længere en Fest at komme 
i Kirke hos barn. Selv kæmpede 
han en haard Kamp hver Søndag, 
inden han vovede sig op paa 
Prædikestolen . . . og naar han 
stod deroppe, var det ofte, som 
det hele glippede for ham. Han 
gik i Staa, han blev forvirret, og 
hans Prædikener blev sært tilfæl-
dige, uden Hoved og Hale. 

Der manglede noget, den indre 
Glød, som giver selv de jævneste 
Ord Fængkraft i et opladt Sind. 
Der manglede - som han sad 
der i Skumringen, indrømmede 
han det for sig selv — der mang-
lede Tro. Og hvad skal en For-
kynder gøre uden Tro? Han hav-
de saa længe vænnet sig til at 
tage Videnskaben, med op paa 
Prædikestolen, at den var blevet 
eneraadende deroppe. 

Han havde kæmpet en Jacobs- 
kamp 	og tabt. Stadig mere 
følte lian, at Gud skjulte sig tor 
ham . . hvorfor gav han sig al-
drig tilkende, hvorfor skulde et 
Menneske staa saa alene med de 
mange Gaader? Aa, det var til at 
fortvivle over. 

Præsten saa ned i Bogen -- det 
var det Nye Testamente, og det 
var opslaaet paa 2. Korintherbrev 
det femte Kapitel. — Thi i Tro 
vandrer vi, ikke i Beskuelse . . 
han havde sat en rød Streg under 
de Ord. Engang havde de begej-
stret ham, nu voldte de ham Li-
delse, det var ikke nok at vandre 
i Tro, eller rettere sagt: naar Tro-
en glippede, savnedes Beskuelsen, 
savnede man noget Haandgribe-
ligt, en Haand, der raktes ned fra 
det høje, en Røst, der lød i En-
somheden . . . og han havde in-
gen Hjælp modtaget. 

Nej, der var saa lidt at se. Kri-
stendommen satte saa ringe Spor, 
nogle faa kom vel og lyttede til 
Ordet, men hvor mærkedes det, 
at en fik noget ud deraf. De snød 
og bandte og var ligeglade med 
det hele alligevel, de var haard- 

hiertede, hver tænkte kun paa sin 
Fordel, det var Mammon, der dyr-
kedes, ikke Gud. Man talte saa 
store Ord om Kristendommens 
Evne ti' at forandre Mennesker, 
han havde aldrig oplevet det; der 
slog ham en kold Luft i Møde fra 
alle disse ydre set fromme An-
sigter, fra al denne Menneskedyr-
kelse, fra hele det forcerede Liv. 

Og saa Gaaderne, Dogmerne—
nej, det brød sammen for ham, 
alt sammen, han kunde ikke me-
re, han vilde ikke mere, bare lian 
dog kunde gaa væk fra det hele 
ind i en andenLivsstilling, hvor 
han kunde studere uden Frygt for 
Følgerne, mene, hvad han vilde, 
og dog være et agtet Menneske. 

Han sad og tænkte tilbage over 
sine Præsteaar. De havde væref 
rare, hyggelige Aar, men det hav-

de været Tilbagetogsaar . . Ilden 
var langsomt døet hen, niejens 
han prædikede, døbte, begravede 
og viede, det var blevet havn en 
Række ligegyldige Ting, Viden-
skabens Kritik havde frarøvet dis-
se Handlinger enhver Skønhed, 
og nu var de ham imod, a't var 
ham imod . . . og etstedt i Mør- 

ket var noget. han en Gang hav-
de troet paa, men nu tvivlede 
om . . . maaske var der slet in-
genting, maaske var det sandt, 
hvad Kritikerne skrev, at det hele 
var gammel, dum Overtro . . . 

Pastor Weng følte, at Opgørets 
og Afgørelsens Stund var nær. 
Ret længe gik det ikke paa denne 
Maade. Det bedste var vel, som 
en ærlig Mand, at sta a frem og 
sige: -- Jeg tror ikke paa noget 
af det, i alt Fald er det hele ble-
vet mig noget uforstaaeligt og for-
virret noget -- derfor trækker jeg 
mig tilbage. 

Og dog — der var noget, som 
holdt igen. Han vidste ikke, hvad 
det var, det var ikke Angst for 
Stillingen, han var velstillet, be-
høvede ikke at frygte for Nød, 
desuden havde lian gode Forbin-
delser, nej, det var noget andet, 
men hvad? Han sad og prøvede 
at blive klar over sig selv. Var 
der alligevel en lille Gnist af Tro, 
som vilde dø, var der alligevel 
et lille Haab ... Tro, som et Sen-
nepskorn, dukkede det frem for 
hans Tanke, ja, Tro son et Sen-
nepskorn var jo nok Vil at flytte 
Bjerge. Ak, men han knude ingen 
Bjerge flytte, de var far store, og 
Sennepsleornet var for lille. 

Men — der var noget i ham, 
som hviskede om at gøre endnu 
et Forsøg. For lidt siden havde 
han foldet sine Hænder og for-
søgt at bede, men det var blevet 
til intet, ærgerlig havde han revet 
Fingrene ud fra hinanden og sagt: 
— Sidste Gang. 

Skulde han gøre endnu et For-
søg? Hvis det var Sandhed, nu-
vel, saa vilde han faa Svar, faa 
Klarhed -- - og ellers var der in-
tet 

Han foldede Hænderne og saa 
frem for sig, saa lukkede han Øj-
nene bag de glimtende Brilleglas. 
-- Han bad, og Bønnen formede 
sig som et eneste Raab: - Svar 
mig, svar mig! 

Det havde længe banket paa 
Døren. Pastor Weng havde intet 
hørt, saa dybt var han inde i sine 
Tanker. Nu fo'r han op med et 
Sæt. 

- Kom ind! 
Han kendte ikke den Indtræ-

dende. Skumringsmørket og det 
svage Lys i Værelset lod ham kun 

utydeligt skimte en ung, kraftig, 
tilsyneladende velklædt Mand. 

-- Et Øjeblik, saa skal jeg faa 
tændt mere Lys, sagde Præsten. 
Jeg har ikke Elektricitet, men Lam-
pen skal snart være . . . 

Nej, lad helst være, lød den 
fremmedes Stemme, Skumringen 
er saa hyggelig, og det hele her 
minder mig om noget, der skete 
i Deres Værelse for Aar tilbage. 

-- Ja, ja, saa ladet vi være, 
men saa tag da Plads. 

Den Fremmede satte sig paa 
den anden Side af Skriverbordet. 
Der var en Stunds Tavshed, saa  

sagde han: 
-- Jeg kommer for at bringe 

Dem en Tak — fra en, som ikke 
mere er hernede. Ja, Præsten ser 
forbauset paa mig, jeg er Dem 
ogsaa ganske fremmed, selv om 
jeg kender Dem og Deres Stude-
reværelse snart lige saa godt som 
min egen Stue. 

Præsten lyttede med stigende 
Undren. Var det en Agent, han 
havde for sig, eller hvad betød 
det hele? 

Den anden satte sig tilrette, saa 
ud i Stuen og fortalte: 

— Det maa vel være en tolv, 
fjorten Aar siden det skete, og 
De maa have været en ganske 
ung Præst. Kan De huske, der en 
Vinteraften kom en fortvivlet ung 
Mand op til Dem, Holm hed han. 

Nu dukkede der noget op for 
Weng, et Minde fra hans første 
Embede, for Resten et smukt Min-
de om en ung Mand, som efter 
nogle daarlige Aar blev et dygtigt 
Menneske. Jo, han huskede. 

- Holm var Kommis og hav-
de taget af Kassen, fortsatte den 
Fremmede. Jeg husker ikke, hvor 
meget, skønt han fortalte mig det 
ofte. Det var den gamle Historie 
med daarlige Kammerater og en 
svag Karakter, Drik og Kommers, 
det, der begynder med en Tiøre 
og ender med flere Tusinde. Hvor-
om alt er, en Dag var han færdig 
-- han var klar over, at hele hans 
Liv var ødelagt, og han havde 
besluttet at tage det selv, da han 
pludselig kom i Tanker om sin 
Præst -- det var netop Dem! lian 
vilde gaa op til Dem og tale med 
Dem. Det var en Aften i Skum-
ringen, vistnok en Søndag Aften, 
saadan fortalte han, og De sad 
lier ene 	ligesom nu. 

Jo, nu stod det tydeligt for Weng 
den unge, fortvivlede Mand og 
deres lange, alvorlige Samtale. 
Han huskede, at han lovede at 
hjælpe 

Og de klarede det hele for 
ham, og laante ham de manglen-
de Beløb, ja, endogsaa Penge til 
at rejse til Udlandet for . . . og 
saa gjorde De noget, som var 
langt vigtigere . 	. De lærte ham 
at komme til Gud. Holm fortalte 
mig, at han hos Dem for første 
Gang lærte, at Gud er vor him-
melske Fader, og at vihar ham at 
gaa til og trygt kan gaa til ham 
med alle vore Vanskelighedet . . 
Kan De huske, at De gav Holm 
et Ny Testamente med paa Vejen? 

Jo Præsten huskede det hele 
nu. Han huskede ogsaa, at han 
havde faaet sine Penge tilbage. 
Helt ovre fra Amerika var de 
kommet for flere Aar siden sam-
men med et taknemligt Brev. 
	 Se, dengang var det nu nær- 

mest Tyveriet, som interesserede 
Holm, og nærmest Deres Hjælp-
somhed, som gjorde Indtryk paa 
ham . . det andet kom langt se-
nere. Men De skal vide, at af Ær-
bødighed for Dem, skilte Holm 

Velsignet gul. 
Vi ser i disse Nætter saa mange Stjerner tændte, 
saa mange klare Kærter mod Himlens dybe Blaa, 
vi ved, at det er Kloder, som kun af Navn er kendte, 
men ellers dunkle Runer, som ingen kan forstaa. 
Vi aner dog Guds Almagt bagved Himmelvælvets Gaader, 
vi kender dog hans Storhed og ser hans Vældes Magt, 
vi tænker paa de Hænder, som alt i Verden raader, 
som og har Himlens Stjernehær i sikre Baner bragt. 
Ja, stirrer vi i Nætterne mod Stjernetaagen ud - 
da maa vi undres over, hvor stor Du er, o, Gud! 

Men mer end disse Kloder, som vi med Undren skuer, 
og mer end Maanelyset udover snedækt Land, 
og mer en Stormens Vælde og Himmelhvælvets Buer 
og Sommernattens Skønhed og Havet imod Strand ---
langt mer end alt det ydre, som hvælver sig om Støvet, 
maa Hjertet undres saare paa din Kærlighed, o, Gud, 
som aldrig bliver vigende og falmende som Løvet, 
men altid dvæler hos os og altid holder ud. 
Ja, ser vi paa vor eget, paa al vor Tvivl og Trods, 
da maa vi undres over, at Gud Herren elsker os. 

Da glædes vi ved Julen — som Børn, der henrykt jubler 
og synger deres Sange om det festligt tændte Træ, 
da glemmer vore Hjerter alt det, hvorpaa vi grubler, 
og finder i det Evige for alle Længsler Læ. 
Thi Julen er et Lysglimt fra rive Edens Have, 
et Solstrejf fra det Evige til Støvets faldne Slægt, 
et Haab, som selv kan sprænge de afgrundsdybe Grave 
og mane de forsagte til at vandre Vejen kækt! 
Julen er en Englerøst, der bringer Glædens Bud: 
Løft Du kun højt dit Hoved, tro Du kun stort om Gud! 

Da takker vi for Julen og for dens høje Under, 
at han, den Guds enbaarne, er blevet Støvets Gæst! 
Da gaar vi under Klokkeklang til Himlens Højtidsstunder 
og synger Julens Salmer og glædes ved dens Fest. - - 
Da trøstes vore Hjerter over Smerterne og Skammen, 
da kvæges vi ved Tanken om, at Gud er evig god, 
og at engang skal Lammene og Ulven lege sammen 
og Kalven gaa med Løven ved Hyrdedrengens Fod. 
Det Evige har aandet paa Støvets Slægt, dengang 
da Englene i Bethlehem om Verdens Frelser sang! 

G. Just Pedersen. 



Allinge Boghandel. 

Køb Deres Brød i 
Th. Andersens Bageri, Sandvig. 

Slagtede opskaarne Ænder og Gæs 
modtages til Forhandling den 18. 19. og senest den 20. ds., - 

og lover gode Priser for prima Varer. 
Friskskudte Harer købes inden Jul. 

Nordlandets Handelshus. 

Sildig friske ibler, 	store dille Applsiuer, 
og særdeles gode Kvaliteter af alle Slags 

Nødder, Chokolader, Konfekt, 
og alle Slags TØRREDE FRUGTER. 

Vi sælger endnu store spanske ROSINER, Aargang 1932, 30 Ø. pr. L /2 kg. 
Gør Deres Juleindkøb i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi tilbyder Luxus-Kvaliteter af 

llavlleljordsiliplig Calilormslie Risengryn 
men alligevel er vore Priser meget rimelige. 

Amager-Hvidkaal og Rødkaal sælges. 

Nordlandets Handelshus. 
-- Alle Varer sælges -- og vi tager Korn som Betaling! --

Søndag den 17. Decb. er Forretningen aaben fra Kl 4 Eftm. 

Nordlandets Handelshus. 

Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
Gaa hen i PRIMA! 

Allinge Boghandel. sig ikke af med det nye Testa-
mante. men bar det med sig der-
ovre overalt , . . og saa var det 
Vinter i Kanadas Skove, at Holm 
iaa og var syg og elendig og en-
som — da tog han Deres Bog 
frem og læste i den. I den Vinter 
fandt Holm Gud — eller Gud 
fandt Holm, de to skiltes ikke 
mere, Deres Bog blev Holms dag-
lige Lekture. 

Ja, det er egentlig det vigtigste. 
Men jeg skal til Slut fortælle Dem, 
hvad der blev af Holm. Se, i fle-
re Aar var han Guds Sendebud 
ude paa de øde Steder blandt 
sine Landsmænd ; hvor han fandt 
en Landsmand, helmede han ik-
ke, før han havde faaet ham til 
at modtage et Ny Testamente; og 
vi saa, hvor ærligt han mente det, 
vi saa, hvor lykkelig Manden var 
— og mange af os naaede til vor 
Barndoms Gud. Saadan gik det 
mig. Jeg var en sløj Kammerat, 
da Holm fik fat paa mig; i et Par 
Aar var vi sammen, og jeg fik 
hans Historie — og hans Bibel. 

Holm er død. Han fik Lunge-
betændelse en Vinter, og stod det 
ikke igennem. 

Den Fremmedes Stemme sløre-
des et Øjeblik, saa fortsatte han: 

— Jeg var ved hans Dødsleje. 
Det var skønt at se. Jo, det er 
skønt at se en Kristen dø, ved et 
saadant Leje blegner al Tvivl, og 
man faar kun det ene Ønske, at 
ens egen Tro maa blive saa stærk 
og fast. Han bad for Dem til sidst 
— og han tog det Løfte af mig, 
at hvis jeg nogensinde kom hjem, 
skulde jeg opsøge Dem og give 
Dem Deres Bog tilbage — med 
Tak. Her ser De den . . . 

Den Fremmede tog en Pakke 
frem og løste den op. Ud af Pa-
piret tog han en slidt og laset 
Bibelbog, som han rakte over til 
Pastor Weng. 

— Ja, den er brugt godt, sag-
de han, den har været med ved 
mangt et Syge- og Dødsleje, den 
har skænket megen Glæde til ulyk-
kelige Mennesker. 

Han rejste sig. 
— Pastor Weng. Jeg maa af 

Sted nu. Jeg har været længe om 
at finde Dem, og derfor tør jeg 
ikke blive længere her, jeg har en 
Mo'r, som venter paa mig. Men 
maa jeg ogsaa sige Dem Tak, in-
den jeg tager Afsked, det er in-
direkte ved Deres Hjælp, jeg er 
blevet et Menneske, som med 
Glæde kan se min Mo'r. Det be-
tyder meget. Farvel, Hr. Pastor, 
og Gud være med Dem ogsaa i 
Fremtiden . . . 

Pastor Weng sad alene tilbage, 
forvirret — og glad. Udenfor star-
tedes en Bil, den Fremmede kør-
te bort, og først nu kom Weng 
Tanker om, at han ikke engang 
havde faaet oplyst, hvem han var, 
og hvad han hed. 

Han tog den gamle, slidte Bibel 
i sine Hænder og gav sig varsomt 
til at blade i den. — Her var alt-
saa Svaret, Svaret fra Gud. — Den 
var gennemstreget og understre-
get, den var plettet — en dyrebar 
Bog, den skulde faa Hædersplad-
sen paa hans Reol. Hvad var det 
- naa, her var nok sat særlig 
mange Streger. Han bøjede sig 
frem og læste: — Sagde jeg ikke, 
at dersom Du tror, skal Du' se 
Guds Herlighed. 

En Glæde jublede gennem hans 
Sind. Jo, her var mere end Viden-
skaben, her var Livet selv, i Ka-
nadas Vildskove og paa Danmarks 
Sletter, i gode Dage og i Dødens 
Stund. 

Nu var han reddet, det farlige 
Hjørne var borte. 

- — — 
Med raske spænstige Skridt gik  

Pastor Weng hen og tændte Hæn-
gelampen. 

Der blev lyst i Stuen. — Nu 
kunde Julen komme. 

Den rigtige Julesne 
kom i Aar tidligere end den 

plejer og synes ikke at ville for-
trække foreløbig. Det er et herligt 
Liv for Børnene, der er ivrigt be-
skæftigede med Kælker og Slæder 
og endnu ikke mærker de stigen-
de Kuldegrader. Der er spaaet en 
streng Vinter i Aar, hvilket vil for-
øge den store Arbejdsløshed og 
skabe Nød i mange Hjem; men 
i Julen maa ingen sulte. 

Blandt mange velgørende Insti-
tutioner vil den store Julegran 
paa Torvet ogsaa bede om et Bi-
drag ti! en god Jul for Kommu-
nens trængende. Festligt straaler 
de mange Lys hver Aften og min-
der om den kommende Jul. Først-
kommende Søndag Eftermiddag 
Kl. 4 vil der blive foranstaltet en 
lille Festlighed paa Pladsen. Pa-
stor Petersen taler og Allinge 
Hornorkestes under Ledelse af 
Hjorth-Ipsen vil spille nogle smuk-
ke Julesange. Alle Byens Borgere 
vil saavidt muligt overvære den 
smukke Højtidelighed under den 
festligt oplyste Gran. 

BRYLLUP. 
Frk. Lilly Kure, Datter af Købm. 

P. Kure, vies den 26. Decbr. i 
Allinge Kirke til Købmand Carlo 
Mortensen, Aakirkeby. 

Spareforeningen 
„Julegaven" 

er kun ung af Aar, men meget 
livskraftig, idet Medlem santallet 
stadig er stigende. Sidste Aar spa-
rede 452 Medlemmer 16,390 Kr. 
sammen, i Aar er den indsamlede 
Kapital 19,621 Kr. og Medlems-
antallet 477. 

Paa Generalforsamlingen Man-
dag Aften valgtes Gartner C. Jen-
sen som Medlem af Bestyrelsen 
istedet for Nic. Hansen, der ikke 
ønskede Genvalg, og de mange, 
rare Penge vandrede atter ud til 
Medlemmerne for at blive omsat 
i Julegaver i de kommende Dage. 

Man maa forbavses. 
I „Bornholms Tidende" læste 

jeg i Aftes en Notits om en Al-
linge Vognmand, der havde taget 
sig den Frihed at køre Produkter 
fra Slagteriet i Rønne til Forhand-
lere i Allinge-Sandvig. 

Deri var jo intet mærkeligt; men 
det mærkelige var, at han af den 
Grund paadrog sig en Bøde paa 
20 Kr. — Forstaa det, hvem der 
kan! 

Det synes, som om man i Grundt 
vigs Fødeland efterhaanden har 
mistet Friheden til at ernære sig 
paa hæderlig Vis ved sit Arbejde. 

x 

Jal 
for al venlig Opmærksomhed paa 
min 90 Aars Fødselsdag. 

Niels Nielsen, Sandvig. 

Olsker Sogn Husmands 
fælles Udmarkskasse 

afholder sit aarlige Møde i Olsker 
Forsamlingshus TORSDAG d. 21. 
ds. Kl. 2. Husmænd, der er tilflyt-
tet eller har forandret Bopæl, maa 
anmelde saadan til en af Formæn-
dene inden nævnte Møde, samt 
forevise Skøde eller Lejekontrakt. 

De Andele, som ikke afhentes 
paa Mødet, kan faas den 30. ds. 
hos Chr. Kjøller, Lindely, Tejn. 

En velkommen 
Julegave er foatøj 

fra 

e. Larsen, 2'esterg. 
Allinge. 

har • i Løbet af Efteraaret fore-
taget en omfaltende Forandring 
af Lokaler og Varelager. 
Alt er nyt i Allinge Bogh. 
Det gamle Varelager er fuld-
stændig fjernet, nyt Inventar er 
opstillet [moderne, lyst og ven-
ligt], hvor Varerne er let over- 
skuelige. 	— — Besøg os i 
Allinge Boghandel. — Giv 
Dem Tid til at se paa Varerne, 
og De vil sikkert finde den 
Julegave, der vil glæde, 

I. B. Larsen 
anbefaler til Julen: 

Nye prima Svedsker med og 
uden Sten. — Nye Aprikoser, 
Fersken og Blandet Frugt. 

Smyrna-Figen 
i Æsker, Pakker og løs Vægt. 

Koufeet, Rosiner, Dadler 
Extragode Appelsiner, meget 
fine Spiseæbler, Basseinød-
der, Valnødder, Paranød-
der, Krakmandler. 
Fin Konfeet til 1 Kr. pr. 112  kg. 
llarzipanmasse. Stort Udvalg 
i Spisreboeolader i Æsker og 
løs Vægt. 
Ilareipaniigurer, Chokola-
defignrer Kiks, Bisprit 

Raga Knækbrød 
i Pakker til 25 Øre. 

Alt i bedste Varer til billigste Pris. 

J. B. Larsen. 

Vort righoldige Lager omfatter 
De nyeste udkomne Roger, Jule-
hefter, hvoraf fremh. Jul paa Born-
holm. Fikse og mod Lædervarer 
fra Neye. — Ekstra stort Udvalg i 
de førende Mærker Fyldepenne :  
Parker Duolokl, Eversharp, Roo-
ver og billigere Mærker fra 5 Kr. 
med Guldpen. 
Bordlamper med Skærm fra 6,50. 
Haan dsmede de Læsel am per fra 6,75 
Skærme fra 1,50. — Spilleborde, 
Spillekort, Jetons. Kunstgenstande 
i Bronce og kgl. Porcelæn. 
Julekort og Æskepost (sidste Nyh.) 
Underholdningsspil for voksne og 
Børn, Kontorartikler m. m. m. 

BestillingerJule-Ø1 
paa 

Øltraver og 5 L. Fl. 
modtages i 

Humledal Købmandsf. 
Møller Mikkelsen og 
Brygger Salmon. 

Tomme Øltræer bedes returneret. 

Fin Jule -Klipfisk. 
Karoline Ris, Japan Ris, 

upol. Siam Ris. 
Stort Udvalg i OST. 

Alle Slags KONSERVES 
i bedste Mærker til billigste Priser. 

I. B. Larsen. 

Julemarked 
afholder Frelse ns Hær Allinge, 

Fredag og Lørdag Kl. 8. 
Sang.  og Musik. 

~rm 
Nu til Jul 

Køb Juiestegen 
hos Slagter Jensen, 
Alt i hjemmelavet Paala3g. 

Tejn Brugsforening, 
Slagtede Ænder og Gæs 

modtages til alm. Dagspris, Tirs-
dag og Onsdag d. 20. 21. Decbr. 

J. Pedersen. 

TilJUI_UN 
har vi aabnet et Udsalg i Hr. Chr. 
Jørgensens Ejendom og anbefaler 

Blomster, Frugt, Julekranse, 
Juletrer, Gran til Kirke-

gaarden m. m. m. 

Nallelyst Handels- 
gartneri. 

Produkten 
udsælger - 

-- Der er endnu en Masse 
Ting tilbage. Glasvarer, Por-
celæn og Isenkram til meget 
nedsatte Priser. 

Kom ind og benyt Lejlig-
heden til at købe billigt nu til 
Julen. 
Et Parti. Honning, Glas 0,50. 

Vinlageret skal tømmes. 
Flere Mærker meget nedsat. 

300 Daaser extraf. Sardiner 
i Olie kun 68 Øre. 
Ferskener, Vi Ds. 2,00, 11. 1,08 
Ekstrafine Juleris 34 Ø. 1 2 kg 

Produkten. 
Nyttige Julegaver i 	. 

•

Gummistøvler, 
Selskabssko og 
Hjemmesko 

køber De fordelagtigst i 
Skotøjsforretningen CENTRAL 

ved Kirken. 
Stort Udvalg. — Alle Priser. 
Ridestøvler, alle Numre, 

udsælges meget billigt. 

Tejn Brugsforening. 
1 denne Tid, da Pengene er 

knappe paa Grund af Tidens 
Ugunst, er det klogt at købe sine 
Varer, hvor man køber billigt og 
godt, og det gør man i 

Tejn Brugsforening. 

Gør Deres Juleindkøb 
hos os, De kan altid regne med 
at blive hurtigt' og samvittigheds-
fuldt betjent. 

Foreningen har Næringsbevis. 
Som saadan henvender vi os og-
saa til Ikke Medlemmer. 

Om hos 
Alfred Nitaller 

finder De gode Julegaver 

 
Stativer, Tasker 

ti 	ernis  

Album,Broncerammer 
indrammede Billeder 

cigarer, 
Cerutter, Cigaretter, 

Tobak. 
Endnu har vi Tobakspiber 

til gamle Priser. 

V,arøett 

smarte Gav eæsk er til mange Priser. 
En Gave der vækker Glæde hos Gine og Lasse finder De lettest i 

1=3" IDA ". 



Cigarkasser 
Cigaretetuier i Sølv, 

Chrom og farvede. 
Cigaretæsker 
Armbaand 
Fingerbøl 
Sølvhalskæder 
Julestager, Lysestager 
Bogmærker 
Frakkeskjolde 
Pudderdaaser, 

Sølv og farvede. 
Juleklokker 
Sølvblyanter 

J 
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.• Kolonialafdelingen • 

• 

• P. C. HOLM, Allinge. 

• 

er vel forsynet med tørrede Frugter af sidste Høst 
i bedste Kvaliteter. 

• 

• 
Alle Slags Nødder, Figen, Dadler, Æbler, Appelsiner. 
Mel af bedste danske og amerikanske Mærker. 

Krydderier, 
Sucat, Pommerantsskal, Cocus og alt ttl Bagværk. 

Konserves, ligeledes alle gangbare Mærker. 

Vine, Likører, Cognac og Whisky. 
Cigarer, Cerutter, Cigaretter i smukke Pakninger 

anbefales til rimelige Priser. 

• 

• 

• 

3 

Køb i Aar nyttige og billige 

i AllingelMesse ved Th. Holm.  
Xots et Zir som ,tilegave 

og Reb del flos Conrad glansen • 
som har de rigtige Ting og store Udvalg i 
flotte, moderne 
Væg- el. Consols 
Vække- og Nips- 	 Termometre, 
i forsk. Træsorter 	-fm. og Min. og Mait311". 

Briller, Læseglas og Brilleetuier. 
Dame- og Herre- Armbaandsure i Guld, 

Sølv og Chrorn. 

Cigaretrør 
Naale i Guld, 

Sølv og Chrom 
Smykkeskrin 
Krystalkæder, 

alle Priser og Farver 
Armringe 
Cigarklippere 
Ringe, 14-8 Karat 

Guld og plet. 
Manchetknapper 
Daaser, Urkæder 
m. m. m. 
Alle sidste Nyheder i 

Moderne Toiletgarniture i Brorace, Sølv, Crom 
samt fikse Laksæt. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
CONRAD HANSEN 

Barometre 
i Flt og AIrshogni. 

anbefales: 

CIGARER, CIGARETTER 
og TOBAKKER i Luksuspakning .  

Johan Madsen, 
Cigarforretning. 

Olsker, 
Husmandsforeningens Syforen. 
afholder festlig Sammen- 
komst med Andespil! 
Lørdag den 16. ds. Kl. 7,30, 
hvortil Medlemmerne, baade.ældre 
og yngre, indbydes. 

Der bortspiller 2 Gæs, 6 Ænder, 
2 Flæskestege. 

Bestyrelsen. 

Til Julen 
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Ellsomller fin llyilive og gode 
Julegaver iil Damer, Herrer og Barn 
Damer Herrer Børn 

Intet er mere kærkommen end en Blom-
sterhilsen til Jul. Vi sender Deres Blom- 
sterhilsen over hele Verden 	„Sig 
det med Blomster", og anbefaler os frem-
deles med Juleblomster, Julekranse, Jule-
frugt i sædv. stort og smukt Udvalg til 
rimelige Priser. 
Ring Tlf. 41 og Varerne bringes overalt- 

KY111110010der oigl Vainbterfkarelslinfgrear er paa Lager 

en gros ø en detaill 

til 	

l 

Allinge Ur= og Guldsmedeforretning 

1191811111, tleX8. 
Sig det med Blomster! 

Tlf. 140 	CONRAD HANSEN 	 Tlf. 140. 

Samler Deres Veninde paa Sølvtøj? 

saa er den bedste Julegave noget i hendes Mønster. 
Største Udvalg i alle Slags Skeer at. Gafler 
i moderne Mønstre. 	Sølv og Plet. 

Forretningen er ikke aaben Søndagene før Jul. 

i Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge. 

Masser af Legetøj til Børnene, 
Mange gode, billige Julegaver til voksne. 

Julekort, Julehefter. Almanaker 
Lommebøger, 

Forretningen er ikke aaben om Søndagen 

Udstillingen 

Forede Skindhandsker h 5.50 
Moderne Skindhandsker 

med stor Krave fra 13.50 
Moderne Stofhandsker 

med stor Krave fra 4,60 - 6.00 
Svære Dogskindhansker 6,25 
Smukke, matte 

Silkestrømper 3,00 ,),g 4,85 
Underkjole og Benklæder 

i Fricotcharmeuse, pr. 
Sæt 	 6,75 

Fikse Natkjoler i stribet 
og blomstret Flonel med 
lange Ærmer fra 	4,55 

Do i Limbrick og 
Trikoline fra 	 4,00 

Stort Udvalg i kulørte 
Kaffeduge fra 	2,25 

Hvide Kaffeduge med og 
uden Hulsøm fra 	2,85 

Kulørte uldne Halstør-
klæder i smukke Farver 
mod. skotsktærnede fra 2,85 

Uldne Ankelsokker fra 1,40 
Fikse Silkehalstørklæder 

fra 	 2,75 
Lommetørklæder i meget 

stort Udvalg: 
6 Stk. hvide udv. for 0,80 
6 „ 	 n  1,15 

Pyramidterklæder i mange 
smukke Dess. 

Forklæder og Kittler til 
mange forskellige Priser. 

Moderne uldne Jumper fra 5,50 
Fikse og moderne uldne 

Kjoler er paa Lager i 
et smukt Udvalg til 
smaa Priser. 

Uldne Slipower fra 	2,85 
Pullower med Rulle- og 

Dernsyk rave fra 	5,75 
Pyjamas fra 	 5.75 
Bindeslips i moderne 

Dess. fra 	 1,00 
Mægtig Udvalg i Manchet-

skjorter ni. 2 Flipper fra 4,65 
Hvide Pikeskjorter fra 7,85 

„ 	bløde prima do. 	7,50 
Uldne Gamascher 	3,65 
Forede pr. Skindhandsker 6,85 
Svære Dogskinds do 	6,85 
Prima Vaskeskinds do 8,85 
Stofhandsker fra 	1,15 
Undertoj i mange Kvaliteter 
Trøjer med laadden 

Vrange 	 1,38 
Benklæder 	 1,75 

desuden haves i Maco, 
Kamgarn og Mac. ran 

Mønstrede Sportstromper 
fra 	 2,50 

Stort Udvalg i sorte og 
kulørte Sokker i Uld, "Fraad 
og Silke 

Sakke- og Ærmeholder i 
Æske tra 	 1,00 

Seler, Sokke- og Ærmeholder 
i Æske fra 	 3,25 

Lommetørklæder til alle 
Pr iser 
6 Stk. hvide udv. stort 
godt Tørklæde for 	1,90 

Gode uldne 
Halstørklæder fra 1,85-4,50 

Flonelspyjamas i alle 
Størrelser 

Skindhuer prima Kvalitet 3,50 
Voksdugshuer 	2,50 
Moderne Russerhuer i 

sorte, graa og brune 2,85 
Forede Skindluffer, 

alle Størrelser 	3,45 
Uldne Luffer 	 0,68 
Pullover med Rullekrave 

fra 	 3,40 
Fikse Slipower i nye 

kulørte tærnede Dess. 

Kulørte Kjoler og Kittler 
med Benklæder i "Traad 
og Silke, til Piger og 
Drenge indtil 2 Aar fra 6,15 

Kulørte uldne 
Bindeslips fra 	1,00 

Seler fra 	 0,80 
Kulørte, uldne Pigehuer 

fra 
Lommetørkla3der til Drenge 

og Piger og Tørklæder 
med Billeder fra 	0,12 

Sportstromper, ensfarvede 
og mønstrede i fikse 
Dess. 

Uldne, stærke Skole-
strømper til smaa Priser 

Fikse mønstrede Jumper og 
Pullower til Piger 

Plusfourbenklæ der i alle 
Størrelser 

Sportsskjoler i nye og gode 
Dess. 

Uldne Babykjoler, Trøjer 
og strikkede Støvler 

Gartner Jensen 
Allinge Frugt- og Blomsterforretning. 

Næste Nr. at Nordbornholm udkommer Tors- 
dag d. 21. ds. Annoncer maa ure indleveret Tirsdag. 

1,00 

• 

Gavekort-Rejseplaid fra 5,85 	Uldtæpper fra 4,50 -- Bløde Bomuldstæpper Størr. 125 x 160 

pr. Stk. 225.- -  Kulørte Silkesengetæpper der rækker over 2 Senge - Duge og Servietter 
Bord- og Divantæpper i Gobelin og Plyds - Linoleumtæpper in. ni, 

Købte Var er lægges i smukke Æsker 

Forretningen er aaben Søndagen d. 17. ds. fra Kl. 4 Eftm. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor PlancK, 



Mange synes det er svært at finde paa en Julegave. 
Vanskeligheden overvindes lettest, hvis De aflægger 
vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi har af fikse 
nyttige Ting. — Vi har altid noget nyt og til Priser, 

der passer Dem. 

Nordlandets Handelshus .  

skal al Ting være ekstra godt. -
køb derfor Deres Julevarer hos 

Y(xel Mogensen. 

Julekaffen 

I Ta age. 
Kærlighedshistorie fra de skotske 

Bjerge. 	 r 
—: - 

De britiske Øer er kendt for de-
res Taage. 1 det skotske Højland 
hænder det endog, at det klare- 
ste Solskin i Løbet af nogle faa 
Minutter afløses af den mest uigen- 
nemtrængelige Taage i de store 
Højder i Bjergene, og det er for-
bundet med den største Fare, hvis 
et Selskab Bjergbestigere overra- 
skes af denne Taage og ikke hol-
der sammen. Kommer en enlig 
Vandrer under saadanne Forhold 
op i Bjergene, er lian saa godt 
som redningsløst fortabt, saafremt 
han ikke holder sig stille paa det 
Sted. hvor han befinder sig. 

Det hjælper heller ikke, at man 
raaber efter hinanden, for Lyden 
kastes tilbage mellem Fjeidtoppe-
ne paa en Maade, der vildreder 
de øvrige og narrer dem bort fra 
den rette Vej. 

Men der forekommer ogsaa et 
andet FEenorrin i de skotske Bjer- 
ge. Taagen kan være ganske uigen- 
nemtrængelig det ene Minut, men 
i næste Minut kan den oplyses 
bagfra og blive ligesom fosforice- 
rende. Det har til Følge, at alt 
det, som dette mystiske Baglys 
falder paa i Taagen, antager de 
mest fantastiske Former, ligesom 
vældige Skygger eller Spøgelser. 

Disse Bemærkninger maa jeg 
forudskikke for at gøre det føl-
gende mere forstaaeligt. Historien 
vilde maaske ellers lyde altfor 
antastisk. 

Vi var et Selskab paa syv Per-
soner, der havde besluttet at af-
lægge' et Besøg i de skønne Eg-
ne i det skotske Højland. Jeg var 
den eneste Udlænding og ukendt 
med Forholdene, men man havde 

i Forvejen sagt mig, at jeg abso-
lut maatte holde mig til mit Sel-
skab for ikke at komme ud for 
den farlige Taage. Jeg kan lige 
saa godt først som sidst fortælle, 
at der i Selskabet var en Dame, 
som jeg særlig interesserede mig 
for. Men det maa ogsaa tilføjes, 
at den Tilbagetrukkenhed, for ikke 
at sige Stolthed, som den Gang 
var raadende i de højere engelske 
Kredse, ikke gav mig Anledning 
til at drage den allermindste Slut-
ning om den unge Dames Følel-
ser overfor mig. Undertiden hav-
de jeg Indtryk af, at hun ikke tog 
Notits af mig, skønt hun som Dat-
ter af mine Værtsfolk heller ikke 
stillede sig direkte afvisende. 

Vi begav os altsaa op i Høj-
landet, og en skønne Dag forlod 
vi vort Værtshus for at besttge en 
Del Bjergtoppe. Jeg har sjældent 
set noget saa smukt eller oplevet 
noget saa vidunderligt. Ikke en 
Sky formørkede den straalende 
Sol. Ikke et Vindpust bebudede 
Forandring i Vejret, og vi var alle 
enige om — Føreren ogsaa — at 
Udflugten, der skulde strække sig 
over et Par Dage, vilde blive over-
ordentlig begunstiget fra Naturens 
Side. 

Det blev den ogsaa. Andenda-
gen oprandt lige saa smuk. Over-
modig, som jeg var, fjernede jeg 
mig nogle Minutter fra Selskabet 
og slog mig ned paa et smukt 
Sted for at spise et Stykke Mad. 
Jeg tror ikke. at nogen af Selska-
bet egentlig mærkede, at jeg for-
svandt. 

Pludselig hørte jeg mit Navn 
blive raabt. Raabet gav Genlyd 
mellem Klipperne, og da jeg saa 
mig om, mærkede jeg, at jeg var 
omgivet af en Taage, der var saa 
tæt, at den var uigennemtrænge-
lig for det menneskelige øje. 

Selvfølgelig svarede jeg paa Til-
raabet. Mine Venner hørte mit 
Svar, og jeg hørte ogsaa, at de  

anmodede mig om at blive, hvor 
jeg var, og ikke flytte mig, før 
Taagen lettede. 

Nuvel. Jeg satte mig paa en 
Sten og ventede. Med Taagen 
fulgte en Kulde, der efterhaanden 
trængte ind til Marv og Ben. Jeg 
frøs, og besluttede at røre mig 
lidt for at holde de slumrende 
Livsaander i Live. Jeg gik ikke 
mange Skridt — to, tre, syntes 
jeg — men derefter var det mig 
aldeles umuligt at genfinde min 
Sten. Jeg søgte og søgte, men 
uden Resultat. 

Jeg raabte alt hvad jeg kunde, 
og lyttede ivrigt. Jeg syntes at 
kunne høre et Svar langt, langt 
borte fra, men da jeg raabte igen, 
kunde jeg ikke opfange en eneste 
Lyd. 

Naturligvis vil jeg ikke nægte, 
at jeg begyndte at blive urolig og 
ilde til Mode. Det begyndte ogsaa 
at blive mørkt. Taagen var tæt 
som en Væg. Alle mine Raab blev 
uden Svar, og jeg frøs, som om 
jeg var paa Grønland. Efterhaan-
den blev det aldeles bælgmørkt. 
Jeg forstod, at Solen var gaaet 
ned, og jeg opgav alt Haab om 
at blive reddet den Dag. 

Og nu kom noget andet til ... 
jeg blev søvnig. Jeg vidste, hvor 
farligt det var at falde i Søvn i 
en Situation som den, jeg befandt 
mig i, men jeg maatte opbyde al 
min Viljestyrke for ikke at sove 
ind. For at bolde mig vaagen 
satte jeg Spidsen af min Stav i 
Jorden og gik rundt, rundt, sta-
dig rundt, idet jeg holdt fast i 
Stavens øverste Del. Jeg gik rundt 
saa længe, til det begyndte at 
løbe rundt for mig . . . saa vend-
te jeg om og gik til den anden 
Side, til jeg heller ikke kunde det 
længere. 

Saa satte jeg mig resigneret 
ned paa Jorden. Det fik at gaa, 
som det kunde, jeg kunde ikke 
længere holde mig vaagen. Jeg 
nikkede, men vaagnede ved, at 
nogen raabte mit Navn -- jeg 
syntes, det var lige i Nærheden. 
Jeg svarede, for jeg genkendte 
Stemmen . . . det var hendes -
Marys Stemme. 

„Hvor er De?" spurgte jeg. 
„Det er lige meget", svarede 

hun, „vi kan ikke naa hinanden 
alligevel. Bliv endelig, hvor De er, 
til det dages. Maaske Taagen let-
ter til den Tid. Vi maa haabe det." 

„Hvor er de andre?" spurgte 
jeg videre. 

„De er vist her i Nærheden." 
Vistnok? Hvad skulde det be-

tyde? Var hun ogsaa gaaet vild? 
Hvad var der sket, siden Mary . 
. . ? Hun var dog nøje kendt 

med de skotske Bjerge! 
Jeg faldt i dybe, urolige Tan-

ker, der dog oplystes en Smule 
af den egenkærlige Tanke, at Ma-
ry var bleven urolig og var gaa-
et ud for at søge efter mig. 

— — -- 
At beskrive denne Nat er ingen 

Nytte til, jeg formaar det ikke. 
Men endnu den Dag i Dag, skønt 
det er over 40 Aar siden, jeg op-
levede den, staar den for mit ind-
re Syn, som om det var den Nat 
i Gaar. Jeg tror ikke, jeg har no-
gen Uven, men fandtes der nogen, 
som jeg hadede grundigt, vilde 
jeg i hvert Fald ikke ønske ham 
en saadan Nat. 

Endelig lysnede det, men Taa-
gen var lige uigennemtrængelig. 
Jeg raabte, men fik intet Svar. 
Jeg foretog den ene kraftige Arm-
bevægelse efter den anden, og det 
satte Blodet i Bevægelse, og ef-
terhaanden som Solen hævede sig, 
blev Luften varmere. Taagen stod 

, tæt som en Mur . . . 
Men hvad var det? Lige foran 

mig saa jeg noget . . . jeg gyste 
men denne Gang ikke af Kulde. 

Foran mig saa jeg ligesom en 
Lysning, ikke i Taagen men bag 
ved den. Det var som en Glorie 
i kolossal Maalestok. Og i denne 
Glorie saas en Skikkelse af de 
mest kæmpemæssige Proportioner. 
Det saa ud som et menneskeligt 
Væsen, klædt i en lang hvid Dragt. 
Det var kun Omridsene, der kun- 
de ses, og pludselig saa jeg et 
Par kæmpemæssige Arme strække 
sig ud og vinke i Taagen. Jeg for 
sammen igen, men tog dog Mod 
til mig og raabte. Ikke en Lyd 
hørtes til Svar, det var kun min 
egen Stemme, der kastedes tilba-
ge mellem Klipperne. Saa saa jeg 
Armene strækkes ud paany og 
vinke, derpaa krøb Spøgelsesskyg-
gen sammen, formindskedes og 
forsvandt. 

Jeg tilstaar, at jeg var ude af 
mig selv. Det var mig aldeles umu- 
ligt at staa stille, hvorfor jeg be- 
gyndte at gaa forsigtigt fremad. 
Heldigvis var jeg klar over, at 
jeg maatte være forsigtig, for at 
jeg ihke skulde styrte i en Af-
grund, for Taagen var saa tæt, at 
jeg næppe kunde se en Haand 
frem for mig. 

Jeg gik længe. Jeg blev tilsidst 
fuldstændig udmattet og maatte 
hvile mig flere Gange. Men jeg 
forstod, at det bar nedefter, ihvert 
Fald nu og da, og det var glæ-
deligt. Naturligvis vilde jeg naa 
ned til et eller andet Sted . 	. . 
men hvor? Det var det store 
Spørgsmaal. Jeg raabte uophørligt 
af mine Lungers fulde Kraft, at-
ter og atter, men der var stadig 
kun Ekkoet, der svarede mig. 

Nu begyndte jeg at nærme mig 
Fortvivlelsens Grænse. Jeg havde 
ikke raabt længe, maaske en hel 
Time . . . mit Uhr var gaaet i 
Staa og stod paa fire. Selvfølge-
lig havde jeg glemt at trække det 
op den foregaaende Aften. Jeg 
syntes, at det begyndte at blive 
mørkt igen . . . Igen en Nat i 
denne frygtelige Situation! 

Da — paa een Gang forsvandt 
Taagen som ved et Trylleslag. 
Jeg standsede og drog et Lettel-
ses Suk. Det Sted, hvor jeg stod, 
havde jeg aldrig set før, det vid-
ste jeg bestemt, og jeg havde in-
gen Anelse om, hvor jeg befandt 
mig, og deraf kunde jeg slutte 
mild til, at jeg befandt mig et el-
ler andet Sted paa den modsatte 
Side af den, vi var kommen op ad. 

Men hvad var det ? Jeg hørte 
Skridt lige i Nærheden. Jeg vend-
te mig om og begyndte at gaa 
ad den Kant, hvorfra Lyden kom, 
og jeg havde næppe gaaet 100 
Meter, før jeg fik øje paa—Mary! 
I samme øjeblik fik hun øje paa 
mig og styrtede imod mig med 
udstrakte Arme. 

„Henrik . . . 	Gudskelov, at 
jeg fandt Dig. Jeg har været 
saa forfærdelig urolig". 

„Mary !" Jeg sluttede hende i 
mine Arme . . Men hvor er 
de andre?" 

„Jeg ved det ikke, Henrik," 
hviskede hun. „Jeg kunde ikke 
holde mig i Ro . . . . Jeg maatte 
have fat i Dig, og saa kom jeg 
fra dem • . . jeg ogsaa 	. 	. 
tænk, hvor de vil blive urolige." 

„Jeg saa . , . . Aa, det var 
maaske Dig, jeg saa i Dag til 
Morgen . . . ." Og saa fortalte 
jeg hende om mit Syn. 

„Ja, det var ganske sikkert 
mig." 

„Men hvorfor raabte Du ikke? 
Og hvorfor svarede Du ikke, da 
jeg raabte?" 

„Aa, Henrik . . . . Du kan være 
overbevist om, at jeg befandt 
mig alt for langt borte til, at vi 
kunde høre hinanden. Men, min 
Ven, her kender jeg Omgivel-
serne. Jeg tror, vi kan komme 
ned til et Værtshus paa den an- 

den Side, inden det bliver 
mørkt, naar vi skynder os." 

Og det gjorde vi. Paa Vejen 
mødte vi det øvrige Selskab, 
der flere Timer før os var kom-
met til samme Værtshus og nu 
var paa Vej ud for at søge at 
redde os, 
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Svinekort 
købes til højeste Pris. Afhentes 
over hele øen. 

Axel Frederiksen. 
Telefon Allinge 25 

Allinge Teglværk 
Mursten, Tagsten, Drænrør, 

anbefaler 	 bliver ekstra drøj til samme Pris. 
Stort Udvalg i 

Telefon 127. 	 nyttige Julevarer! 
Huer, Hatte, Slips, Herre-, Dame-
og Børneundertøj. Sølvtøj, rustfri 
Knive, Legetøj m. m. 
Et Parti Slips sælges til halv Pris. 
Juletræspynt og Juleknas. 

Jule-Cigarerne er billige og vel-
lagrede i pæne Gaveæsker. 

Axel Mogensen. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 -- - 

Boxer udlejes. 

Skal De have nyt Fodtøj 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Vestergade, Allinge. 	Allinge Bogtrykkeri._ 

Total-Udsalg 
af færdigsyede Herreklædninger, Overfrakker, Ulstre, 
Regnfrakker m. m. samt Drengehabitter og Klædevarer. 

Alt sælges til ekstra nedsatte Priser. 
Samtidig anbefales vort righoldige Lager i Manufaktur, 
Trikotage og Garner, Arbejdstøj og Fiskerbenklæder. 

Jens Hansen. 
AVER~ NORDBORNHOLM 

anbefaler sig med al Skæring, 
Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Allinge Skærevi 

Carl Larsen, 

til Julen? 
bør De erindre, 

at Udvalget er meget stort 
og Priserne er billige hos 

Julegaver. 

M. C. FUNa—I 
ALLINGE 

Elektriske Artikler. 
Bord- og Læselamper. 
Skærme i forskel. Mønstre. 
Strygejærn. 
Gramofoner og Plader. 
Dynamo og andre 
Elektriske Lygter. 
Alle Slags Batterier m. m. 


