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Nu skrider Juleaften . . 
med Klokkeklang, med Kerteskin 
bag hver en dugget Rude. 
Nu duges Bord i Slot og Vraa, 
og for de Fuglegæster smaa, 
er Neget rejst derude. 

Nu skrider Juleaften ind 
ad Kirkedør med Stjerneskin 
og Sus af Englesange. 
Og Englebudet bæres frem 
— om Barnet, født i Bethlehem -
som før paa Hyrdevange. 

Nu skrider Juleaften ind 
i hvert el opladt Barnesind, 
hvor Tvivlen ude stænges -
med Midnalstund, klar som Dag 
af Stjernesol: Guds Velbehag, 
med Fred for den, som længes. 

Ingeborg M. Sick.  

For Tusinde Aar siden. 
Vikingerne var forlængst vendt hjem 

fra Sommerens Togt langs den vendi-
ske Kyst, de havde været helt oppe paa 
Memelfloden og hjembragte stort Bytte. 
Nu laa Skibene ophalede i den lave 
Sandvig, Byttet var fordelt blandt Kæm-
perne, og disse havde ladet deres Be-
drifter indridse paa de flade Heller, 
som skraanede ned mod Havet. 

Mørketiden havde afbrudt næsten 
alt udendørs Arbejde, Storme tog fat, 
og det begyndte at sne, men man 
havde det forholdsvis lunt inde i de 
lave Bjælkehuse, som laa lunt gemt i 
Hammerdalen, hvor knudrede Ege bo-
rede deres benede Rødder ind i Gra-
nitens Revner. 

Tusmørket rugede Dag og Nat over 
Borgholmen, hvor Veset og hans Slægt 
havde til Huse; men inde i Hallen var 
der Travlhed, thi det var Solhvervstid, 
og der blev gjort store Forberedelser 
til den glade Fest til Ære for Odin, 
Solens Gud, saa han atter vendte Vog-
nen med det rullende Hjul, at Solen 
kunde varme og bringe nyt Liv paa 
den frosne Jord. 

Heste, Stude og Svin blev slagtet, og 
Blodet blev sprøjtet paa Gudestøtterne 
og Skibenes Dragehoveder som Tak-
offer og for fortsat Held ved krigeri-
ske Bedrifter. Der var forsamlet man-
ge Mænd, Kvinder og Børn, og store 
Lunser Kød ristedes ved Baalet og ud-
deltes ved lange Borde, hvor osende 
Fakler løgte at lyse op i Mørket. 

Mjød og andre Drikkevarer blev 
budt rundt, gamle Bedrifter opfriskedes, 
og Høvdingen og hans Kæmper lov-
pristes. De unge lyttede undrende til, 
snart skulde ogsaa de paa Langfart 
ud i det fremmede. 

I flere Dage varede Festen, man 
vilde ikke skilles saalænge Aasgaards-
rejen, den store Dødningehær, jagede 
ennem Natten i Vinterstormenes mæg-

tige Bulder. 
Det var Juli  

sSEN begyndte at komme i 
Drift; det havde ogsaa holdt 
paa det meste af Dagen med 

en Storm, der stedse tog til i Vold-
somhed og Styrke, og nu var det 
næsten Orkan. Revnerne i Isen ud-
videdes, blev større og større. — 
Efterhaanden frigjorde Havet sig for 
de Lænker, som bandt det, og store 
Partier af aabent Vand blev blot-
lagt. De var i en forfærdelig Situ-
ation her i dette Øde. Slæden kæm-
pede sig med Møje og Besvær frem 
Fod for Fod, for at kunne naa ind 
til Land. Hundene forstod, at det 
gjaldt Liv eller Død. Tappert stred 
de og sled bravt i Selerne, træk-
kende i dette Herrens Vejr en Byrde 
der var flere Gange tungere end 
deres egen Vægt. De drev hurti-
gere og hurtigere ud mod det aabne 
Hav, og skønt Fjeldene lige over 
for dem syntes meget nær. saa var 
de nu saa langt ude i Fjordmun-
dingen, at alt Haab snart vilde være 
ude, dersom de ikke inden en halv 
Snes Minutters Forløb havde naaet 
Land og faaet fast Grund under 
Fødderne. Under almindelige For-
hold vilde det kun have taget nogle 
hu Øjeblikke at tilbagelægge de faa 
Hundrede Meter, der endnu var 
tilbage, før de naaede de første 
Klipper ; men det var som alle onde 
/kander var sluppet løs blot for Eit 
staa dem imod og tilintetgøre dem. 
Det blæste nu med en Orkans alt-
overvældende Styrke. — Mægtige 
Blokke af Is knustes under Tor-
denbrag, og store Isflager tordnede 
mod hinanden, stillede sig paa Høj-
kant, skruedes derpaa ned i hvirv-
lende Malstrøm. Selv den Flage, de 
befandt sig paa, begyndte at kæntre, 
Pjaskvaade af Skumsprøjt og Bølge-
slag, der bestandig dængede dem 
til, naaede de omsider over paa den 
næste Flage, der var den sidste før 
Land ; men hermed var ogsaa det 
værste tilbage. 

„Verte", skreg Jako til sin Led-
sager, „der er vist ikke andet for 
os at gøre end at smide Lasten 
over Bord. Hundene kan umuligt 
trække Slæden med Last og det 
hele op over Klipperne der, som 
brat falder ned mod Fjorden'. 

„Lasten med den dyrebare Pro-
viant til Bopladsen skal og maa 
reddes", svarede Varte. ,,Vi maa 
hellere miste Livet end komme 
tomhændede hjem. Deres Eksistens 
er afhængig af, om vi kan naa frem 
med Forsyningerne." 

Men det hjælper dem dog heller 
ikke, om vi mister Livet. De sul-
tede hjemme paa Bopladsen, da vi 
tog afsted efter nye Forsyninger og 
nu er det snartjul ; vi maa og skal 
naa frem med Provianten. 

Se der, Varte, vi driver allerede 
bort fra Fastlandet henimod Siora-
li k Øen." 

Der var ikke andet at gøre end 
foreløbig at forholde sig afventende. 
Det var grufulde Øjeblikke, som 
fulgte. I største Spænding saa de, 
hvorledes de blev ført ud i et bøl-
gende og oprørt Hav. Deres Isflage 
slog en stor Revne og skiltes i to 
Dele. Med megen Besvær naaede 
de over paa det Stykke, som var 
nærmest Øen. Sioralik-Øens Bred-
der var lave og tilgængelige. Om 
Sommeren blev den ofte besøgt af 
nomadiserende Stammer ; her var 
der rigeligt af Fuglevildt, og i de 
fossende Elve, der løb ud i den 

.sandede Strandbred, var der Tusin-
der og atter Tusinder af Laks, der 
knapt nok kunde faa Plads til at 
bevæge sig mellem hverandre. De  

høje Fjelde i det Indre af Øen med 
deres vilde forrevne Toppe forle-
nede den med en egen storslaaet 
og majestætisk Skønhed, der ogsaa 
nok kunde virke tiltrækkende og 
dragende ; men om Vinteren var 
der øde og forladt, og der var over 
den et mørkt og dystert Præg, der 
virkede forstemmende. Det var som 
Fjældene rejste sig truende og ad-
varende i Ødet mod fremmede, der 
dristede sig til Besøg i den haarde, 
kolde og barske Aarstid. De befandt 
sig nu ud for den yderste Sand-
odde; men et Par Slædelængder af 
aabent, men forholdsvis lavt Vand 
las imellem. Det var deres eneste 
Chance, de havde til at naa leven-
de i Land; ude paa det aabne Hav 
ventede dem den visse Død. 

„Jako", raabte Varte, vi maa 
gøre Forsøget nu". 

De sprang alle ud i det iskolde 
Vand; holdende fast i Slædeopstan-
derne og i de vandtætte Sække, 
hvor Provianten var stuvet ned, 
lod begge Mænd sig bugsere af 
Hundene, der, saa godt de formaa-
ede det, svømmede mod Land. Saa 
stærke var Bølgeslagene, at Mæn-
dene kun med Nød og næppe kun-
de holde fast, medens de flød i 
Vandet, og den ene Bølge efter 
den anden brasede ind over dem. 
Langsomt, men sikkert arbejdede 
Hundene sig frem. Det var haard-
føre Dyr, der var vant til de vær-
ste Strabadser; Dyr, der var ander-
ledes beskafne end de Stuehunde, 
der i de civiliserede Lande kryber 
sammen i Kakkelovnskrogen eller 
hvilende paa Skødet lader sig klap-
pe af en Dames flejelsblecle Haand. 
Halvt sanseløse tumlede de ende-
lig langt om længe op paa Land. 
Takket være Hundene, var det om-
sider lykkedes dem at modstaa de 
løsslupne Elementers vilde Rasen 
og naa frelst ind til Land. Det hav-
de sandelig ogsaa været en drej 
Tørn; et helt Døgn igennem havde 
de maattet undvære Søvn og Føde ; 
dertil havde der simpelt hen ikke 
været Tid. De vidste jo, at det gjaldt 
om at skynde sig og konsentrere 
Vilje og Evne om dette ene: hur-
tigst muligt at naa ind til Land for 
ikke blot selv at blive frelst, men 
ogsaa at frelse andre. Blaafrosne og 
forkomne gav Jako og Vorte sig 
straks til at gaa i Gang med at 
bygge en Snehytte af fast, vindblæst 
Sne, som kunde yde Ly for dem 
alle. Det blev et besværligt Stykke 
Arbejde, at faa Hytten fuldendt; 
for knapt havde de faaet rejst Mu-
rene, før et særlig stærkt Vindstød 
brød det hele ned, og de maatte 
begynde forfra. Dette gentog sig 
adskillige Gange, og først efter de 
havde fundet en Kløft, der afgav 
nogenlunde Læ, kunde de fuldføre 
deres Arbejde og i Ro og Mag  

krybe derind med deres Hunde. 
Udenfor tog Uvejret stedse til. 
Brændingens Larm, de dumpe Drøn 
af Ismasserne, der tørnede mod 
hinanden og Orkanens Brølen, alt 
dette i Forening gjorde det næsten 
mere øredøvende end Krigstumme-
len i et moderne Slag. Snefoget var 
blevet tættere og tættere, og nu 
var det næsten ikke til at se en 
Haand for sig; selv om de noget 
senere havde naaet Land, vilde de 
maaske ikke været i Stand til at 
bjærge Livet, saa ustyrligt voldsomt 
rasede Orkanen. Inden for Hyttens 
lune Vægge krøb Hundene — driv-
vaade, som de var — rystende af 
Kulde tæt sammen for dog at kun-
ne holde lidt paa Varmen. Jako og 
Verte glemte ikke at give dem de-
res velfortjente Foder. Efter at den 
overhængende Fare lykkeligt var 

overstaaet, var der bedre Tid til at 
tænke paa det daglige Livs vigtig-
ste Fornødenheder. De følte først 
nu, hvorledes Sulten nagede dem; 
men de havde heldigvis nok af Føde 
med sig. Proviantsækkene var ube-
skadte, og den Forsyning, de hav-
de taget med sig til Rejsebrug, hav-
de heller ikke taget nogen Skade 
af Havvandet. Da de havde stillet 
Sulten paa de hungrige Hunde, der 
logrende slikkede sig om Munden, 
som for at udtrykke et: Tak for 
Mad til deres Velgørere, kunde de 
i Fred og Ro nyde deres eget Maal-
tid. I Læ og under Tag var der 
ingen øjeblikkelig Fare paa Færde 
til Trods for, at et Ragnarok rase-
de udenfor. 

„Det kan være meget godt, at 
vi er sluppet frelst i Land", sagde 
Jako, „men hvordan i Alverden 
skal vi bære os ad med at komme 
fra denne Ø, hvor intet Menneske 
frister Livet paa denne Aarstid, 
undtagen os selv, der ved Vejrfor-
holdenes Ugunst er blevet tvunget 
hertil? Der er jo aabent Vand mel-
lem os og* Fastlandet, hvor vi skal 
til; hvad kan det nytte, vi for en 
kortere Tid har undggaet Døden, 
naar ogsaa Proviants, til sidst kan 
slippe op? H vad saa ?ned dem der-
hjemme ; de vil vel ogsaa bukke 
under?" 

„Se nu ikke saa sort paa det", 
svarede Vorte. „Det Uvejr kan ikke 
vare ved i al Evighed. Nogen Am-
munition har vi med os. Jeg købte 
nemlig Patroner i Kolonistedet, idet 
jeg tænkte, at vi altid kunde faa 
Brug for det til vore Skydere. Pro-
vianten synes jeg ikke, vi skal 
tage Hul paa, hvis vi da paa nogen 
Maade kan undgaa det. Øen her er 
stor nok til at foretage lange Jagt-
ture, hvor der maaske vil være 
Vildt at træffe. Hvorfor skulde det 
ikke være et godt Jagtomraade om 
Vinteren, naar det er det om Som-
meren?" 

„Det var unægteligt et stort 
Held, at du købte Ammunition i 
Kolon istedet; for de Patroner vi 
havde med, da vi tog hjemmefra, 
vilde paa langt nær ikke have slaaet til. 
Jeg giver dig ogsaa Ret i, at Pro-
vianten, der vilde være en velkom-
men Juleforsyning derhjemme, ikke 
bør røres, saa længe det er os mu-
ligt at bjerge Livet ved Jagt; men 
hvorledes skal det dog gaa vor 
Stamme, naar vi ikke kan naa frem 
med Forsyningerne i rette Tid? 
De var jo allerede paa Smalkost, 
da vi tog af Sted fra Bopladsen 
og skulde rejse de mange, mange 
Mil til Kolonistedet. Rejsen har 
allerede taget lang Tid; om nogle 
Dage inden Ugens Udgang har vi 
Jul ; jeg kan tænke mig den Skuf-
felse, der staar malet i deres Ansig-
ter, -naar de paa en hellig Juleaften 
ikke kan holde Fest, men tvært-
imod maa lide Nød". 

„Jamen Jako, alt kan vende sig 
til det bedste; vi har jo Lov til at 
haabe, at det nok skal gaa altsam-
men. De kan godt klare sig et Styk-
ke Tid endnu; det er ikke første 
Gang, vor Stamme har kendt til 
trange Tider. Du kan sikkert ogsaa 
huske, at vi for fem Aar siden un-
der en Hungerperiode maatte leve 
af Tang; mange kunde i Længden 
ikke tagle det og blev syge; min 

gamle Far havde 
ikke Modstandskraft 
nok og døde; men 
vort lille Samfund 
klarede sig dog, uag- 
tet vi ikke, som den- 
ne Gang, havde Skind 
vi kunde sælge i Ko- 
lonistedet". 

Da de næste Dag 
vaagnede tidligt om 
Morgenen, havde U-
vejret lagt sig saa 
meget, at de op ad 
Formiddagen kunde 
bekvemme sig til at 
tage ud paa Jagt i 
det Indre af Øen. De 
strejfede om i time-
vis, uden der var det 
ringesteVildt at øjne ; 

• de søgte da ud mod 
Havet for at gaa hjem 
langs med Strand- 
bredden; de havde 
næsten opgivet at faa 
noget Jagtudbytte, -

da de fra Strandkanten fik Øje paa 
Ederfugle i Tusindtal, som sad ude 
paa nogle Skær. Det var Paalands-
vind, saa det vilde ikke være saa 
vanskeligt at faa fat paa de Eder-
fugle, de fik Ram paa. Skud knal-
dede paa Skud, og Himlen formør-
kedes næsten af den mægtige Sværm, 
der forskræmt og med hurtige Vin-
geslag søgte at undfly; de blev ved 
at fyre, indtil næsten hele Ammu-
nitionen var opbrugt. Kødet kunde 
jo holde sig friskt i lang Tid i Kulden. 

„Der kan du se", sagdejako, da 
de var travlt beskæftigede med at 
samle Ederfugle sammen i Dynger; 
„det er slet ikke saa slemt, at vi 
kom her til. Inden længe vil Sun-
det mellem Øen og Fastlandet sik-
kert fryse til; med den stærke Frost, 
vi nu har, kan det ikke være an-
derledes". 

De havde skudt saa mange Eder-
fugle, at de knapt nok kunde bære 
dem, og næsten segnefærdige naa-
ede de hjem til Hytten og de glam-
niende Hunde, der ogsaa fik Del i 

Jagtens Glæde. 
Vertes Forudsigelse slog til ; den 

stærke Frost bandt Sundet, og tid-
ligt om Morgenen, Juleaftens Dag, 
besluttede de sig til at vove For-
søget med at sætte over til Fast-
landet. De maatte bevæge sig for-
sigtigt henover den nye, spejlblan-
ke Is med den tunge, overbelæsse-
de Slæde. Den forsigtige Jako gik 
foran Hundespandet prøvende Isen 
med et Spyd. Gennem den klare 
Is, kunde de tydelig se, at det et 
Stykke fra Øen pludseligt blev me-
get dybt; dersom Isen brast her, 
vilde de være redningsløst fortabt. 
Isen var for glat til,at Hundene kunde 
gaa sikkert ; de skred ustandseligt; 
men Isen bar, det var det vigtig-
ste, og i Sikkerhed naaede de Fast-
landskysten, hvor de fandt et til-
gængeligt Landgangssted. Nu gik 
det i flyvende Fart hjemad. Pisken, 
der kun brugtes til at styre med, 
ikke til at ramme og afstraffe -
for det var flinke, slædevante Hun-
de — knaldede lystigt henover 
Spandet, der i fuldt Firspring hal-
sede af Sted for at kunne naa hjem 
til Aften. 

Tusmørket faldt paa, og det be-
gyndte at sne tyst og stille. Langt 
borte i det fjerne, skimtede de Lys 
i Hytterne, som laa ved Foden af 
høje, stejle Fjelde inde i Bunden 
af en Vig. 

„Gud ske Lov, at de endnu er 
i Live", sagde Jako. „Der skal rig-
tig blive Julefest, naar vi kommer 
med alle de dejlige, fede Ederfugle 
og den gode Proviant ; hvor det 
skal smage Sgodt paa en Juleaften". 

Farten fordobledes, snart blev 
der Røre paa Bopladsen. Hundene 
løb dem gøende i Møde fulgt af 
Mænd, Kvinder og Børn, der med 
høje Raab bed dem velkomne. Det 
havde nok været meget sløjt med 
Fangsten, ogsaa i den Tid, Varte 
og Jako havde været paa Rejse; 
men de var dog alle raske, omend 
en Del var underernærede paa 
Grund af utilstrækkelig Føde og 
Rationering. Nu var- al Bekymring 
bortvejret, og de samledes alle i 
Fangerkateketens Hytte, der Da-
gens Anledning var blevet tapetse-
ret med nye Avisbilleder. De tænd-
te Julelys, der var anbragt paa 
Briksen, Vindueskarmene og under 
det lave Loft i Kranse af duftende 
Enebærlyng, skinnede om Kap i de 
funklende Øjne, da det aartusind-
gamle, men evigt nye Juleevange-
lium blev læst op, det Budskab for 
hviket rige som fattige, høj som 
lav stadig samles for at høre. 

JUL... 
Vi er midt i Juletnaanedens travle-

ste Tid ; den Tid af Aaret, der 
som ingen anden formaar at samle os 
til Hjemmet og til Hyggen at knytte 
Forældre og Børn sammen, at faa dem 
til at mødes i hemmelighedsfuld, kær-
lig, gavmild, taknemmelig Forventning 
om en Højtid, der gennem Aartusinder 
har formaaet at bevare sin Troldoms-
magt over Sindene. 

De handlende pynter deres Butiker 
med det skønneste de ejer - der er 
en Trængsel ude og inde, en Slæben 
med Pakker, der kulminerer selve den 
hellige Juleaften. 

Der listes hemmeligt Pakker af alle 
Størrelser og Dimensioner ind under 
Juletræet. Og naar saa Juleaften kom-
mer - ja, saa er det Nisserne, der igen 
har vieret paa Spil! 



Nytaarsaften 
indbyder Hotel Stammershalde til 

en storstilet Nytaarsfest med Dans -
Musik og mange andre Overraskelser. 
Endvidere vil der evt. blive arrangeret 
en Punchebolle til Gæsterne og KI.12 
hører De Midnatsklokkerne fra Køben-
havn, hvorefter der afbrændes et større 
Fyrværkeri. Dansen fortsættes til Kl. 2, 
evt. til 3. 

I den nyudvidede Sal er der blevet 
lagt nyt Gulv og indlagt Centralvarme, 
saa De behøver ikke at være bange for 
ist komme til at fryse. 

(Se Annoncen.) 

Juleindsamling i Hasle. 
Lørdag Alten Kl. 8 vil Allinge-Sand-

vig Hornorkester under Ledelse af 
Hjorth Ipsen spille ved Juletræet paa 
Hasle Torv og Søndag Eftermiddag 
Kl. 16 synger Sangkoret og Pastor Niel-
sen holder Tale. Komiteen, der staar 
i Spidsen for Juleindsamlingen til By-
ens Trængende haaber at der vil blive 
stor Tilslutning, og at Folk ikke vil 
glemme at lægge en Gave i de ved 
Træet anbragte Bøsser - husk, at jo 
mere, der kommer ind, jo flere Hjem 
vil kunne holde en gladJul ; vær med 
til at skabe Juleglæde. 

A. S. G.e Julefest 
afholdes som tidligere Aar, 2. Jule-

dag Kl. 20. Der er fælles Kaffebord m. 
adskillige Overraskelser. En skal vi 
dog røbe for vore Læsere. Herr Lærer 
Holm Nielsen har lovet m synge, ak-
kompagneret af Frøken Westphal, 
Sandkaas. Hvad Herr Holm Nielsen 
vil synge er endnu ikke fastlagt, men 
vi tror der kan ventes smukke Ting. 
Efter Kaffebordet Dans til Kl. 2. Som 
ellers er Prisen kun 1 Kr. alt inclucive. 

Biografen 
i Allinge fremviser i denne Uge 

Operettefilmen „En Vals for dig" med 
Camilla Horn, den verdensberømte 
tyske Sanger Louis Gravture og Heinz 
Rilhmann. En Film med det gamle 
Tema: Operettehoffet, flotte Unifor-
mer, Fyrster og Fyrstinder o. s. v., men 
Temaet er denne Gang behandlet paa 
en baade morsom og fiks Maade. En 
sprudlende Humørfilm med herlig iøre-
faldende Musik. 

økonomisk Krig i Juleegen? 
Striden mellem Slagtermestrene og 

Slagteriet er nu for Alvor brudt ud i 
lys Lue, skriver „Socialdemokraten", 
og meget tyder paa en bitter Kamp 
mellem de to Parter, idet Slagteriet 
nu har genaabnet Kødsalget paa Tor-
vet. Vi bar spurgt Slagtermester Rømer, 
hvorledes Sagerne staar, og han med-
deler os, at det er Overenskomsten, 
som søges ændret, saaledes at Kreatur-
afgiften kan nedsættes paa et rimeli-
gere Grundlag - henholdsvis 5 og 2 
Kr. Slagteriet vil imidlertid ikke gaa 
med hertil, og da det efterhaanden har 
faaet Eneret paa Svineslagtningen, for-
højer de Priserne paa en Del Varer og 
sætter Noteringen for hele Grise op 
til 165 Øre pr. kg, skønt Landsnote-
ringen kun er 152. Slagtermestrene og 
Publikum, som skal betale Gildet, er 
selvfølgelig meget utilfredse over denne 
Fremgangsmaade, og Byens Borgere 
maa være klar over, hvor de køber 

-deres Kød, thi skal Slagteriet diktere 
Priserne falder nok det billige Kød 
væk. De forhøjede Flæskepriser skal 
foreløbig dække Krigsomkostningerne, 
men lykkes det at konkurrere Slag-
terne ud, har Slagteriet Spillet gasen-
de og kan tage for Kødet, hvad de vil. 

Gør derfor Deres Indkøb hos Byens 
Slagtere, som er med til at bære Skat-
tebyrden i vor fattige Kommune. 

PRÆMIE-REBUS. 
Paa denne Side vil De finde den 2. 

af „Nordhomholm"s Præmieopgaver - 
dennegang gælder det om at finde ud 
af, hvilken Stationsby i Danmark, der 
staar her. - Tag Begyndelsesbogstavet 
at hver Genstand og dan deraf Navnet. 

Løsn ingen bedes indsendt inden 
den 27. ds. mrk. „Julespøg" og af de 
rigtige Løsninger bliver 3 udtrukne og 
de heldige faar følg.: 1. Præmie: 1 /Eske 
Brevpapir m. Navn, 2. Præmie : Ham-
mershus Birks Historie, 3. Præmie : 
50 Visitkort m. Navn. 

Juleaften 
Allinge Kirke Kl. 17 

2. Juledag 
Allinge Kirke Kl. 17 
Olsker - - 14 

Pastor Davidsen, Vestermarie taler. 
Søndag d. 29. 

Allinge Kirke Kl. 17 
Olsker - - 10 

Nytaarsaften 
Midnatsgudstjeneste  Kl. 23,30 

Nytaarsdag 
Allinge Kirke Kl. 10 
Olsker - - 14 

Børnenes Juletræ - Fredag d. 27. 
Sandvig Menighedshj. Kl. 16,30 
Allinge 	 Kl. 17 

Indre Miss. Samfunds Julefest 
Sandvig Lørdag d. 28. Kl. 19 
Allinge Mandag d. 30. Kl. 19 

1. Juledag 
Allinge Kirke Kl. 14 
Olsker - 	10 

Trillinger i ZooL Have. 
1 Mandags Morges blev der stor 

Glæde i Zool. Have i Stammershalde. 
Løvinden „Ingrid" nedkom med ikke 
mindre end 3 spillevende Løveunger. 
I Løbet af Tirsdagen blev man imid-
lertid klar over, at Løven var en daar-
lig Mor for de nyfødte, hvorfor de 
blev taget ind i Restaurationen og lagt 
i en Kurv ved Kakkelovnen. Senere 
var man saa heldig at faa fat i en 
Hunhund, som nu har overtaget Rol-
len som Mor. 

Trillingerne befinder sig godt og er 
naturligvis blevet alles Kælebørn. Men 
det er nogle værre Slughalse, siger 
Fru Mechlenburg, de er i Stand til at 
tømme den ene Flaske efter den anden. 

Det vil sikkert interessere mange at 
se de søde smaa Unger og Herr Mech-
lenburg vil lade dem blive i Restaura-
tionen foreløbig.. De kan trygt køre en 
Tur til Stammershalde paa Søndag el-
ler i Julen - Restaurationen er blevet 
udvidet og forsynet med Centralvarme, 
der er dejlig varmt - og det er gan-
ske gratis at se paa Ungerne. 

Badeanstalten. 
Bemærk de nye Ti-der. 

Gudstjenester og Meder i Juleugen. 
Søndag d. 22. ds. 

Allinge Kirke Kl. 14 
Olsker - - 10 

Vi anmoder vore Læsere om at fore-
tage deres Juleindkøb i god Tid inden 
Juleaften. I de kommende Søgnedage 
holder Forretningerne aabent til K1.21 
- Søndag fra Kl. 16 - 20. Juleaften luk-
kes Kl. 14 og i Dagene mellem Jul og 
Nytaar lukker Forretningerne Kl. 16. 

Glædelig Jul! 

Jul i Allinge. 
Søndag 1-Stem, bliver der Gudstje-

neste i Allinge Kirke Kl. 14. - Kl. 16 
tændes det store Juletræ paa Kirke-
pladsen, hvor Allinge Hornorkester 
spiller de kendte Julesalmer og Pastor 
Petersen taler. Derefter tager Orkestret 
til Sandvig og musicerer paa Torvet. 

Benyt Lejligheden til at lægge en 
Skærv i de ved Juletræet anbragte Bøs-
ser, saa ogsaa Samfundets Stedbørn 
kan faa en god Jul. 

Juleaften spiller Orkestret Kl. 15 
ved Sygehuset, hvor Patienterne fejrer 
Julen sammen med deres Paarørende 
og andre indbudte. Pastor Petersen 
taler. Orkestret spiller derefter fra Kir-
ketaarnet og Klokkerne ringer Julen 
ind. - Kl. 17 Juleaftensgudstjeneste. 

Fra Uge til Uge. 

Yiytaarsaften 
STAP1P1ERSHRIAE 

Hotel Stammershalde indbyder til stor Nytaarafest i den 
nyindrettede store Sal (Centralvarme - stort Dansegulv) 

Musik fra Kl. 20 - 2. Nyt Orkester 
Mange Overraskelser! - Nytaarsstemningl - Kotillon! 
1.1. 21: llaadhusktokkerne fra København - Fyrværkeri 

Bestil Bord i god Tid! 
• Bordbestilling modtages allerede nu paa Telefon Allinge 121. • 

2iografen 
Fredag og Søndag Kl. 8 

En Vals for arg! 
Tysk Sang- og Musikfilm. 

Cykle- og Radioimportøren 
ved H. Jorgensen - ALLINGE - Telefon 156 

Byens billigste Reparationsværksted 
for Cykler, Gramuiophoner og Radio! 

Radio til Reparation hentes og bringes over hele øen ! 
Køb Ak kumolatorer ug Anødebatterier hos mig, da jeg' altid leve-
rer dem med Garanti. 
11)- Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt 

ae. 

Den rigtige Julegave 
til hele Familien er en Radio!' 

S
S Stort Udvalg i Radiomodtagere af de bed-

ste Mærker. Rimelige Betalingsvilkaar. 

ølvief j 
og man.ge andre smukke 

* Intet er festligere end Sølv 	derfor den bedste Gave. 
Vi har det store Udvalg i smukke Ting, altid moderne! 

* BRONCE 	den store Mode. Mange fikse Nyheder. 

* AL ABAST 	De skulde se den store Sending, vi 
har faaet hjem. Lamper, Skrivetøjer, Rygegarniture m. m. 

* URE 	Alle bliver glade for et Ur; og naar De køber 
det hos Conrad Hads en, som har det største Udvalg 
af alle Slags, lige fra de største Vægure til de mind-
ste Armbaandsure i nyeste Faconer og Udstyr, faar De 
der rigtige. 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
Telefon 140 

Guld - Selv - Plet 	Nikkel -- Tin 
	

Bronce - Alabast - Krystal 

ØM". 	 "MIM 

filv  in" 

511 

IS(/ 

Forretningen ikke aaben Søndag 

Lad Julegaven i Aar blive 

et Par Sko fra 

Carl Larsen Vesterg. 
 Forretningen er ikke aaben Søndag den 22. 
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,eres 

Juleindked 

bør gøres hos 

- ogsaa i Julepakis. 
Jofi. Madsen 

Stort Lager af 

Vine 
En god Flaske Vin 
skaber den rette 

Stemning!  

Cigarer 

Cigaretter 

Tobakker 

ved Havnen 	Allinge 	Spillekort 
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Bøger og 3lah. 
o 

Ill. Familie-Journal No. 50 
d. 16.-12.-35. 

Klokkerne kalder" hedder det pragt-
fulde Juledigt af Axel Juel, som man 
støder paa straks, naar man aabner 
det store mangesidede Nummer. For-
uden Julenovellerne, der tæller ikke 
mindre en tretten, læser man med For-
kærlighed Holger Rosenbergs „Gul 
Jul", en jævn men baade spændende 
og underholdende Beretning om en 
sær Jul, fejret i Kinas inderste Indre. 
Bladets Sportsmedarbejder fortæller om 
De Olympiske Vinterlege, som de vil 
loregaa i Garmisch-Partenkirchen d. 
6.-16 Februar, og tillige hører man 
gennem en morsom metereologisk Re-
degørelse af Th. Gorgius, at der er en 
50 pCt. Sandsynlighed for en hvid Jul 
- samt hvorfor. - Virkelighedsberet-
ningen „Tørst i Namib" er skrevet af 
Hermann Freyberg, der drog ud for at 
finde Diamanter - og de funklende 
Stene bragte ham ikke blot Rigdom, 
men de reddede hans Liv. De mange 
Noveller spiller paa alle Strenge, lige 
fra de muntre til de rørende; leder 
man efter fin Humor, bør man læse 
Kelvin Lindemann's "Mine ufuldendte 
Julehistorier". - Men ellers er Stof-
mængden saa uhyre i dette Nummer 
at det er umuligt at nævne mere end 
en Brøkdel af Indholdet, - kun kan 
vi tilføje, at det rummer alt, hvad der 
kan ønskes, for at enhver Læser med 
rette vil kalde det ,,er rigligtJulehefte". 
Pris 30 -Ore. 

Aakerlund : BROGEDE BLOMSTER. 
Frits Sørensens Forlag Pris 2,50 

Blandt Julens Bøger fremhæves oven-
nævnte Digtsamling, som egner sig til 
Julegave i ethvert bornholmsk Hjem. 
Hr. Aakerlund er ikke ukendt ; som 
Skribent og Lyriker har han gennem 
Aarene skrevet adskilligt, hvoraf en' 
Del har været trykt i de bornholmske' 
Dagblade. Nu har han endelig beslut 
tet at udgive en Digtsamling med spe-
cielt bornholmsk Tilsnit. 

"Brogede Blomster" er egentlig for 
en stor Del Optegnelser og Minder fra 
Digterens eget Liv omsat i lyriske 
Vers, og man maa indrømme at der 
denne Digtsamling, hvoraf næsten 
Halvdelen paa Lydsprog, er mangt o 
meget, som mere rutinerede Lyrikere 
ikke kunde have gjort bedre. Her 
Aakerlund ser Naturen og Livet ft 
den lyseste Side, omend noget senti 
mentalt, og mange af Digtene viser en 
Farverigdom i Nuancer, et broget Ka-
lejdoskop, som, de færreste evner at 
gengive. Den bornholmske Poesi er 
bleven en Fortolker rigere. 

Med Forfatterens Tilladelse vil vi 
i det kommende Nr. gengive et al 
Digtene: „Kirken". 

Se vor 2Idstilling - 
af smukke, moderne Bordlamper, Læselamper 
og Pergamentskærme. Her finder De det fikse 
til en billig Pris. - Alt i elektriske Artikler. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
William Lind 	ved Lindeplads 	Telefon 95 • 

CYKLER -Tilbehør Den Kdainmskize eHraimcl ye l /c  
" saleramnlbe ffaieler  se  

Tilbehør: Dæk, Slanger, Lanse, Dynamo- og Batterilygter 
Lommelamper, Annodebatterier og Radio-Akkumolatorer. 
Stort Udvalg - Smaa Priser. 	Telefon Allinge 102. 

jffifikelsens Cyfile- og Xutomo6ilforretning 

Ønsker vore Poesere en gicedelt:9 

9edalionen 
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nyfødte Løveunger 
finder De i den nyindrettede Restauration i 

Zoologisk Have 
Giv Dem selv og Børnene den Oplevesle og Fornøjelse, 
tag lit Stammershelde.. Ingen Entrd. - Centralvarme. 

C 	•  N 
0 

h, : Nu h a cle"
d e Cement, 

 
ni as tætedrvaCnEl igMeEKMvTa li tpeatao2gLad3geDenrn-ye  

Glosserede Lerror og Facollstykker 
samt Cementrør leveres straks fra Lager og til de rigtige Priser 

Nordlandets Handelshus 
Byernes bedste og fineste Sul 
hober De altid billigst til Jul 

Nordlandets Kødforsyning 
Varerne hrinnes overalt 	Sandvig - Te!efon 19 

illlekalloo bliver mere festlig i Aar! 
idtt deane faar større Tilskud af gammel Java og Mocca, som g t- er 

Kraft og Smag. Prisen bliver 130 øre pr, Kvartkilo for denne Blanding. 
Nye store Appelsiner, Citroner og friske Æbler. 
Masser af store californiske Blommer og Rosiner 

sælges til smaa populære Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Se vor Juleudstilling ! 

• Fotografiapparater 
• Tasker i mange Størrelser - Films 
• Amatøralbum - sidste Nyheder 
• Keramik - mange smukke Ting 
▪ Broncerammer i alle Størrelser 
• Indrammede Billeder 

Alfr. Kjøller - Allinge 
• 1111~1•101 

,pcb 9utestegen, 
og Sulepaaleeget flos mig ! - - 

Altid første Klasses Varer. 
Jeg giver Bonus paa, hver Steg! 

2V. Somer's Slagterforretning 

	,111~~1M1101~ 



-Køb dem i Allinge Messe! 
Folere .Trang - 
til noget særlig delikat, saa finder 
De et rigtholdigt Udvalg i Wiener-
brød, Kringler, Kranse og Kager, 
Julekager, Fødselsdagskringler og 
Smaakager, som er noget af det 
lækreste, der kan opciri■ es. 

De gaar aldrig forgæves til 

Bager Xald 
Telefon Allinge 78 
Brødet bringes overalt 

Den bedste 

bloslog 
faar De i Aar hos 

Chr. Jørgensen 
Allinge 

Telefon 144 

Ænder og Gæs 

købes og sælges 

Tysk Undervisning 
begynder først i Januar Maa-
ned. Indmeldelser modtages 
allerede nu paa Tlf. Sandv. 39 
el.ved personlig Henvendelse. 

Lejeune•Sandvig 
Hold paa 6 Personer - - 6 Kr. mdl. 

— — 4 - - - - 6,50 
- - 2 - - - - 7,00 - 
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hoodboon 
kan gøre fordelagtigt Juleindkøb. 
idet vi ogsaa tager gode, sund e 
Sædvarer som Betaling til højeste 
Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

til Julen gør Zieres Jndlia6 
i Kaj Jensens Slagterforretning. — Alt i prima Oksekød, 
Kalvekød og Flæsk samt alt i hjemmelavet Paahrg. 	Det 
bedste Kød til de billigste Priser. -- Kun prima Varer. 
Varerne bringes overalt. 

Kaj Telefon Allinge 66. 	naj Jensen. 

A,,IlifyikNordlandetsHandelsbus. 

Yd Julen an6efales 
Hjemmelavet Paalæg af alle Slags — ny-
røget Hellefisk — ny Klipfisk og fine Ris. 

Yfansens JnRe, Sandvig. 
Slagteriets Udsalg. 
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Julegaver: 
Særligt fremhæves vort store og smukke Udvalg i 

Dametasker - Lynlaastasker - Skoletasker Dokument-
mapper - 'Attachetasker - Rejsekufferter - Seddelbager 
Portemonæer 	Spillekort - Spilleborde - Læselamper 

J ulebøger: 
Samtlige -julehefter - Lommebager - Yklmanakker haues 
paa Lager. - Barnebøger 	Billedbøger - Gavebøger 

Største Ltdualg i Dune- og Selskabsspil 
Fyldepenne m. Guldpen fra 5 Kr. 

ALLINGE BOGHANDEL 
Julekort 

Ønsfier flise Sulegaver ? 
— saa kig indenfor! Vi har en Masse 

nye og smukke Gaveæsker. 

Foretrækker De nyttige Ting, har vi 

ogsaa et stort Udvalg i Køkkentøj, 

Porcelain o. s. v. 

— og husk saa 

JULEKAFFEN! 

[Prima - Allinge. 

Søger De 

Prøv da 

noget rigtig læKKert til Julen? 

Grethe Lundgreens Vietualieforretning 

Det største Udvalg i alle Slags Paalæg. 

Hjemmelavede Salater, lækker Svinekam og anden Julemad. 

Varerne bringes. 	 Telefon Allinge 45. 

Bil udlejes!  4-5 Personers lukket CHEVROLET 
til lange og korte Ture — Billigste Priser 

Skolekorsel!  - - - ogsaa DE burde lære at køre! 

•-• 	 Hør mine billige Betingelser. 	Ring til 

Vognmand M. Sergmann, 57f. XIIinge 57 

En god Bog 

er en kærkommen 

Julegave 

KIOSKEN har Udvalget! 

Isenkram: 
Kaffe - og Spisestel i Fajance 
og Porcelain — mange smuk-
ke Mønstre. 
Fra den kgl. Porcelainsfabrik haves rigeligt Lager af : 

Kaffestel, Vaser, Skaale, Kander, Askebægere, Cigaret-
Bægere m.m. 
Smukt Porcelain ser altid festligt ud paa Bordet, og er 
derfor meget kærkommen som Gaver. 
01, Vin og Likørglas i smukke Former. 
Krystalskaale og Vaser — flotte Ting. 
Bordknive, rustfri i stort Udvalg fra helt billige til bedste 
Kvaliteter. — Frugtknive — Dessertknive — Franskbreds- 
knive — Ostehøvle — Kageskeer 	Kageknive. 

Fjerkræsakse - Nøddeknækkere - Fledesprejter - Kageforme 
Flødepiskere 	Bollesprøjter — Mandelmøller — Kage- 
ruller — Kødhakker — Brødskærere — Bageforme - 
Vægte — Gasovne - Gasapparater. 

Nilfisk Støvsugeren: 
sælges paa samme Betingelser som Fabriken med maa-
nedlige Afdrag fra 10 Kroner. 

Dukkevogne til mange forskellige Priser. 
Barnecykler, Gynger, Kælker, Rulleskøj-
ter, Hnsflidsværktej, samt alle Slags godt 
og nyttigt Værktøj for Børn og Voksne. 

Tobakker og Vine: 
Stort Udvalg i gode vellagrede Cigarer og Cerutter fra 
kendte Fabriker. — Cigaretter, Piber og Tobak i alle gang-
bare Mærker. 
Vine og Likører af bedste Kvaliter til Prisen. 
Rom — Whisky — Cognac — Akvavit. 

Stort Udvalg i Barbermaskiner og Blade. — Barberspejle, 
Barbercreme, Sæbe, Sprit, Barberpensler, Haarklippemaskiner 
Lommeknive i stort Udvalg. 

Kolonialafdelingen 
er velforsynet med bedste Varer til rimelige Priser. 
Conserves af alle Slags. -- Kiks og Kager, Choko-
lade i smukke Æsker, i Plader og i les Vægt fra 
bedste Fabriker. 
Appelsiner, Citroner, Nødder, Figen, Æbler, Rosiner, 

RI. ID. 

P. C. Holm Allinge 

til Børnene: 

Til Julen! 

Husmands Kreaturforsikringssel-
skabet modtager Kontingent hos 
Olaf Christiansen d. 28. ds. og 
paa Dalegaard d. 30. ds. Ira KI.1— 

Chr. Jensen 
Sogn eformand. 
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Olsker. 

Alt.■ 41.■ ■■ itbWr ■■ A1, 

Xø1) vinterbrændsel i }forLdet! 
Vi har alle Slags -
af bedste Kvalitet -
og Vi sælger til de rigtige 

smaa Priser. 

Juleblomster 
julefrugter 

juletræer 
Gran til Kirkegaarden samt Dækn. af Gravsteder 

C. Jensens Handelsgartneri, Allinge. S..,'hinied-734-isted 

Permanent: 7 Kr. 
-alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153 

Til Julebagningen maa der bestemt bruges 

	 Bagerimel Nr. 1 fra Gudhjem 	 
Alle Bageartikler af bedste Kvalitet sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

- Køb fordelagtigt! 
Stort Udvalg i nyitige Julegaver for Damer, Herrer og Bern. 

Masser  af Legetoll  

Alt til Julebagningen i de gode Kvaliteter og til smaa Priser. 

Fin ChoKolade i Gavesesher. 
JuleKnas! - Appelsiner! 

JuleKaffen 
bliver den sædvanlige eKstrafine Kvalitet 

CIGARER i anerkendte Mærker — Fin Julepakning 1 

Gør Deres Indkøb hos: A. PlOGENSEN, Tein 

i tilegaver 
til - store og smaa finder 
De i stort Udvalg i 

SANDVIG BOGHANDEL 
DEIDSCII7MCSI:11:11:1WEiC71:11:1SECIEIMODECIE11301:13013231300131:31:31300131:11:19C10 

CIM  

1 Det smukke ---'d,aeppe 969  
b 	

e 

S9   
De altid har ønsket Dem, kan De 	 Bic

o

i 
M 

el 	 nu købe hos os til den rigtige Pris. 	 B  

17r1  

NM 	 God Størrelse, smukke Farver fra 
ISI  Kr. 5,75. Ekstra svær Kvalitet stor 	 B 

o 
11 	 Størrelse Kr. 9,50 - 14,50 - 18,50. 	

159 aEl  
i'' NORDLANDETS HANDELSHUS 1 
F......................................,,...° 

Køb en god Flaske Vin 
Kloster Tonic, Kijafa, Black Jack, Fraterno. Dejlige danske 
Likører i store og smaa Flasker. Ægte Portvin, Madeira, 
Sauterne, Rødvin. Gør Julen festlig ved smaa Midler, køb i 

Nordlandets Handelshus. 

Radioapparat 
til Vekselstrøm sælges til halv 
Pris paa Grund af Flytning til Rønne 

Tlf. Rønne 918 anviser. 

Rodkaal og Hvidkaal 
sælges til sædvanlig billige Priser 

Dalegaard Tlf. All. 99 x 

Averikr i NORDBORNHOLM. 

NÆ R JUL 

• ••••• • 
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Kontant minus 5 pCt. — — Æg modtages til stor Overpris. 
0000000rmarmotioaci000mm00000m000000000000rmoon000DOCICI..000C/13130013[113CIV"OCICK10013  

Et NEUTROFON- 

til smaa 
Penge. 

Varmt Karbad 
m. Styrtebad 75 øre 
•  
Torsdag og Lørdag fra Kl. 9 

Telefon Alliage 131 kan benyttes 
Aabent Lørdag d 21. oe Alundag d. 23, fra K1.9 
samt Søndag d. 22, og Tirsdag' d. 21. fra K1.9-3 

Oda Hjortbel Christensen, Vesterg. 

Personkørsel 
udføres med 4 -- 5 Personers 
lukket Vogn. 
Aage Jørgensen, Tlf Allinge 72 

Radioakkumolatoror 
oplades. 	V. Mogensen, 

Humledal Skæreri. 

0811  Deres Illlemiodkoli hos de Averterende! •—• 



Se vore 2,induer! 

De{ største Udvalg 
i nyttige og gode Julegaver 

til Damer 

Herrer 

og Børn 

finder De i Magasin du Nord 

• Købte Varer lægges i smukke Juleæsker. 

• Gavecheck og Handskekort udstedes. 

▪ Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

VICTOR PLANCK 
ved Havnen, ALLI N G E— Telefon 5 

Julegaver - 

Juleindkøb 

de bedste Kolonialvarer -
det fineste Juleknas -
de rigtige Isenkramvarer - 

alt til de rigtige Priser - 

X96 det i 

ProduKten 

7fos os det store 2ldvalg af 

Julegaver til Børn - - 
og Voksne! 

Legetøj — Spil —Julebøger 

Billedbøger - Malebøger - Farve 

Lædervarer - Billeder - Rammer 

Æskepost-Juleløbere - Servietter 

Største Udvalg i Julekort og 

jule t r ces p y n t. — Se Vinduerne! 

Kob Deres Julehefter hos os! 

Papirhandlen 
Kirkepladsen — Allinge 

Forretningen 

er  ikke  aaben 

om Søndagen .  

De kender 

Lad os ogsaa levere Deres 
TRYKSAGER 

Vi er hurtige og billige! 

straks Tryksagen fra Gornitzkas 

Bogtrykkeri paa dens moderne 

og fikse Udseende. Har De der-

for Brug for en Tryksag, enten 

det nu er en Brochure, et Re-

klamekort, Forretningstryksager 

en smuk Sang eller lign. — ring 

da blot til os, vi udarbejder 

Dem straks el Udkast og gi-

ver Dem et Pristilbud. 

Vi har nye Maskiner og nyt Materiale, saa 

vi er i Stand fil at udføre alle Arter af Tryk-

sager — lige fra Farvetryk og Billedtryk til 

Konvolut og Visitkort! Altid propert Arbejde. 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
ALLINGE — TELEFON 74 

til Børnene 
Sportsstrømper — mange fikse Mønstre. 
Plus-four — helforede fra Kr. 5,50 
Varme Luffer — Skind eller Uld 
Uldne SLIPOVER og PULLOVER. 

til Mændene 
Nobel bredstribet Pyjamas Kr. 9,75 
Seler-, Ærme- og Sokkeholdere i 
fikse Gaveæsker. Prima Sokker i 
Uld, Silke og Traad. Manchetskjor-
ter, prima hvide eller kulørte. -
Slips, nye flotte Sortim. og Farver. 
Fikse Halstørklæder. Ima Handsker 

- og til Damerne 
Strømper, gode Kval. — Uld, Silke, Traad 
Jumpers og Veste — moderne Ting. 
Moderne Damehandsker — meget fikse! 
Kitler — Forklæder — Haandklæder 
Pyjamas 	Natkjoler — Underkjoler 
Gode linnede Duge, Servietter, Kaffeduge. 

Nordlandet har detl 

KOM OG SE 

Den bedste Julekage 
Det gode Normalbrod, Rug-

brød, Sigtebrød og 
Franskbrød 

De fineste Kager 
faar De hos 

Henning Jørgensen, Tlf. All, 73 
Stegning ag Bagning udpres! 

Udkommen er paa eget Forlag 

Otto J. Lud: 
Vår Larkan ryggar 
Faas i alle bornholmske Boglader 
samt hos Udgiveren. — Pris 3 Kr. 

Til Julen 
vor exstrafine Julebagning. 

Bestillinger modLges paa 
alle Slags Kager og Brod. 

Varerne bringes ! 

Th. Andersens Bageri, Sandv, 

kverW i NORDBORNHOLM. 


