
og et godt og heldbringende Nytaar ønsker vi alle vore 
Læsere. Samtidig retter vi en Tak til de averterende 
og vore Abonnenter for den Støtte, der er ydet Bladet 
i det forløbne vanskelige Aar. „Nordbornholm" gaar 
nu ind i sin 20de Aargang, og vi vil derfor sætte alle 
Kræfter ind, for at bevare Bladet for Egnens Befolk-
ning som et Bindeled mellem By og Land, og i Haabet 
om at der i det kommende Aar maa oprinde lyse Dage 
med Arbejde og god Fortjeneste til de mange Tusinde, 
som nu lammes af Verdenskrisen. 

Mellem Jul og Nytaar udkommer ingen Blade. 
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JUL. 
Mel: Var I ikke Galilæer. 

Tunge Tanker Sindet knuger, 
Mørke over Jorden ruger. 
Fattig Fugl nu søger Skjul. 
Vinterfrosten Spiren kvæler, 
Mismod, Tvedragt, Glæden stjæler. 
Da kom Julen — Glade Jul. 

Født er Sønnen til Guds Ære, 
som vor Broder vilde være. 
Jesus, Barn i Krybben lagt. 
Glæde over alle Glæder; 
Englene om Barnet kvæder, 
om hans Leje staa de Vagt. 

Julens Engel Vej kan finde 
til hver fattig Mand og Kvinde, 
spørger ej om Sted og Stand. 
Om vi efter Freden sukker, 
om vi Hjertets Dør oplukker 
for vor Gud og Frelsermand. 

Kom da Jul paa Englevinge, 
lad dit glade Budskab klinge 
langt mod Syd og højt mod Nord 
Vær hos dine smaa til Stede, 
skænk os alle Julens Glæde, 
giv, 0, Herre! Fred paa Jord. 

Otto J. Lund. 

Doktorbesøget. 
Fortælling fra Skaane. 

„Videre, videre, saa vi kan faa 
at se, hvorledes det gaar! Nej, Du 
faar ingen Kys, før Du har læst 
Kapitlet ud!" forsikrede den ny-
delige Doktorfrue, som sad i So-
fahjørnet, omslynget af sin Mands 
Arm. 

Det var et rigtigt Hundevejr 
udenfor, og derfor gjorde det hyg- 
gelige, varme og vel oplyste Væ- 
relse et desto behageligere Indtryk. 
Doktoren lagde ligefrem Bogen 
bort og kyssede det straalende, 
rødmussede Ansigt en halv Snes 
Gange, og den nygifte Fru saa' 
slet ikke vred ud for det. 

Saa hankede det paa Døren 
Jomfruen korn ind og sagde, at 
der var En, som absolut vilde 
tale med Doktoren. 

„Uh, man kan heller aldrig være 
i Fred! Folk k unde ogsaa. . ." 

„Lade en Dok tot bære sit Hun-
kors i Fred, ja!" 

Manden traadte ind, Det var en 
lille, yderst hjulbenet lys Gubbe 
uden øjenbryn, med skaldet Isse 
og en hørgul Haarkrands i Nak-
ken. Han saa' sig om og syntes 

at have tabt Mælet, han var syn-
lig forlegen i det fine Værelse; 
han stod og drejede sin Kasket i 
Haanden. 

„Det er vel Doktoren, kan jeg 
tænke. Ja Hingsten slog Hans i 
Eftermiddag, saa at Hovedhuden 
sprak — man kan se Hjerneskal-
len nedenunder. Moer dejsede om, 
Doktoren maa komme og salvere 
ham. Det er vores Søn ; han fyldte 
treogtye Aar, da vi saaede Ærter". 

,Hvorlangt boer I herfra?" 
spurgte Doktoren. 

„Paa Gæstgivergaarden tager de 
det for en Mil, men det er ikke 
stort mere end tre Fjerdingvej". 

„Men det er jo et forfærdeligt 
Vejr!" klagede Fruen. 

„Det er saa, ja; men vi har ikke 
uden den samme. Mo'r er saa 
farlig glad ved ham, ja hun er! 
Hvor Øjnene løber i Vand, naar 
det blæser!" 

Og dermed harkede han og snød 
sig lydeligt i et blaatærnet Lom-
metørklæde. 

„Jeg staar her og spolerer rent 
Fruens pæne Tæppe", sagde han 
og pegede paa Gulvtæppet, paa 
hvilket der havde dannet sig en 
stor Indsø af det Vand, som drev 
ned af hans Klæder og saa skub-
bede han sig længere hen til Døren. 

„Det gør ingenting. Anna! Giv 
Manden en Kop varm The. Og 
sørg saa for at jeg faar min Pels 
og alt det der!" 

Og saa begyndte Doktoren at 
samle en Del Smaating sammen. 
Fruen gik ud, men det Blik hun 
sendte den garnk-: Gubbe, var alt 
andet end blidt, 

„Mo'er tror, jeg er rejst til den 
kloge Kore i Onslunda!" sagde 
Gubben lidt etter, „Hun sagde, at 
Doktrene barer skærer og flaar for 
at kunde øve sig. se, der var en 
Doktor, som en Gang skar Benet 
at hendes Broder, og Onslunda-
kvinden sagde, at han kunde have 
beholdt det, hvis hun havde plejet 
ham! Er Doktoren en af dem, som 
skærer saaledes?" 

„Er Du bange for, at jeg skal 
skære Hovedet af Knægten for at 
kurere ham?" 

Doktoren smilede og Gubben 
maatte gøre det samme. 

„Jeg tror det er urigtigt at søge 
til kloge Folk. Doktoren er vel 
ikke Fritænker?" spurgte han. 

Doktoren saa skarpt paa ham, 
forundret over et sligt Spørgsmaal. 
„Ja, ja, undskyld! det kommer jo 
ikke mig ved. Men jeg tror, at 
en Doktor behøver at have ham 
til Hjælp, som har overvundet 
Døden." 

„Der er Ord i Dig Gamle og 
Tanker med." 

„Vær saa god, men brænd Jer 
ikke!" 

Fruen kom ind mod The. 
Gubben drak, men saa' næsten 

forbauset ud, da han mærkede, 
at det ikke var noget stærkt; han 
smadskede med Læberne og mær-
kede med Tungen i Gummen, li-
gesom for at overtyde sig om, at 
han ikke tog fejl. Da han mær-
kede, at det var sødt, smilede han 
og da han havde drukket ud, skin-
nede hans Ansigt af Varme og 
Tilfredshed. 

„Takker mangfoldigstl Og saa 
var der en Ting til!" 

„Naa!" 
„Jo, han har gaaet og villet 

gifte sig med Bengta, som har 
tjent hjemme i flere Aar. Men 
Moer er imod det; hun tykkes 
han skulde have en rig Gaard-
mandsdatter. Jeg har altid været 
paa hans Side, for det er en brav 
Tøs, og selv har jeg ikke haft me-
gen Glæde af mit rige Giftermaal, 
Ja, ja, ikke for det jeg vil tale ilde 
om Mo'er, hun kan jo være brav 
i mange Dele. Kan Doktoren nu 
ikke tale et Ord med hende? Jeg 
har ikke let ved at faa frem, hvad 
jeg tænker, men for En, som er 
lærd, var det kanske det rette 
Øjeblik nu. Ja, havde det Slag 
knust Mo'ers Hovmod og saa, for-
staar sig, Drengens Hoved kunde 
lappes sammens, saa var den Hest  

dobbelt saa meget værd som før. 
Og jeg er endda buden totusind 
Rigsdaler for den i Foraaret. Saa 
vilde han have gjort to Mennesker 
lykkelige og Mo'er med — siden- 
hen forstaar sig 	for hun er saa 
glad for den Dreng. Lyset skærer 
i Øjnene!' 

Det lod ogsaa til at Fruen fik 
noget i Øjnene. Hun tog Doktoren 
om Halsen og trykkede ham varmt 
ind til sig. 

„Kom saa med en Kognak, in-
den jeg skal ud, Anna, din Trold-
unge! To Glas." 

Og saa svøbte Doktoren sig ind 
i Pelsen, og de var færdige. 

„Farvel, Frue! og Tak! Med 
Guds Hjælp skal jeg snart være 
her igen med hendes Mand!" 

„Gaa nu blot ikke hen og vælt! 
Det er bælgmørkt! Jeg er saa uro-
lig for Dig, Theodor! Kom saa 
snart Du kan!' 

„Nu gaar Troldungen og læg-
ger sig øjeblikkelig! Og læs ikke 
i Forvejen, Du! Godnat, Du!" 

Og han kyssede hendes øjne 
og Mund. 

Gubben saa' til. „Hvem der 
bare var Doktor 	og havde saa- 
dan en Kone!" sagde han. Og de 
tog da afsted ud i den sorte Nat. 

„Hvor har Du Konen?" spurgte 
en skarp Stemme. 

„Vort eneste Barn skal ikke 
helbredes imod Guds Bud, om det 
ogsaa kunde gaa!" sagde Gubben. 
„I Dag raader jeg — jeg vil ikke 
have noget at angre, hvordan det 
saa gaar." 

Konen stod med gabende Mund 
og opspilede øjne, da Doktoren 
kom ind. 

Han saa sig om i Stuen. I Ovn-
bænken laa den syge, tilsynela- 
dende bevidstløs. To Piger sad 
og spandt, og Rokkene frembragte 
en ejendommelig, bedøvende Snur- 
rende. Luften var kvalm og He- 
den ulidelig inde i Stuen. Konen 
gik klædt efter gammeldags Skik 
og saa' ud til at være ældre end 
Manden. Hun var grim, med smaa 
skarpe, gulgraa øjne og sammen-
knebne Læber. Haaret hang frem 
i Tjavser under et mørkebrunt, 
uldent Hovedklæde. 

„I Stuen faar han jo ingen Ro 
— har I ikke et andet Rum?" 

„Bengta!" sagde Gubben, „gaa 
straks ud og læg i Kakkelovnen 
i Kammeret! og saa reder Du Sen-
gen ordentlig til ham!" 

Konen stod tavs og himmelfal-
den, Doktoren kastede et nysger-
rigt Blik paa Pigen. Hun var usæd-
vanlig smuk, men forgrædt, og 
saa' ud som hun gik i Søvne og 
Benene ikke vilde bære hende. 

Den syge blev flyttet, og Dok-
toren havde snart udrettet sit 
Hverv. Mo'er og Fa'er stod hele 
Tiden stumme og fulgte enhver af 
Doktorens Bevægelser og Miner. 
Imidlertid aabnedes Døren ind til 
Stuen lydløst, og et blegt Ansigt 
tittede ind og forsvandt igen. 

„Tror Doktoren, at han kommer  

sig? Mo'er vilde saa gerne vide 
det, for hun er saa glad ved ham!" 
og Gubben snød sig. 

„Aa, jo! Men han maa ikke for-
styrres eller foruroliges — det kan 
hænde han faar Feber og saa -
I ved vel ikke noget, han kan være 
urolig for?" 

Hans slog Øjne op og saa sig 
om, ligesom han søgte nogen. 

„Kanske der er en han holder 
af og gerne vilde se hende her! 
Er han forlovet?" Og Doktoren 
samlede sineInstrumenter sammen 

Ingen svarede. Men Manden tog 
Konen afsides og de talte sammen 
i Stilhed. Til Slut begyndte hun 
at græde, gik hen til Sengen og 
kyssede Sønnens blege Mund. Gub- 
ben aabnede Døren ind til Stuen. 

„Bengta, kom!" Hans Stemme 
var mild som et Barns. 

Pigen kom ind. Snart blev hun 
blodrød og snart hvid som Vox. 
Hun saa spørgende ud, Moderen 
tog hendes Haand, men med bort-
vendt Ansigt. Men Faderen førte 
Pigen hen til Sønnens Seng. 

„Kan dine Bønner holde Liv i 
ham, saa faar Du ham, siger Moer.. 

Og da Hans atter slog Øjnene 
op, hvilede Bengtas Haand i hans. 
Gubben stod henne ved Vinduet. 
Konen var ude efter Kaffe. 

„Han kommer sig vel, Doktor?" 
hørtes en ængstelig Hvisken. 

„Ja, mit Barn! men han faar et 
stygt Ar i Panden, saa jeg tror 
ikke, der er nogen Pige, som vil 
have ham! 

Hvor hun smilede ubeskrivelig 
vakkert! Inden Doktoren kunde 
forhindre det, havde hun kysset 
hans Haand. 

„Hvad er jeg Doktoren skyldig? 
spurgte Gubben, da de skulde 
stige op i Vognen. 

„Hm! Hvad har I Raad til at 
betale?" 

„Doktoren kan jo faa et Par 
Snese Æg — det er jo Nattetid, 
saa han har ingenting forsømt", 
sagde Konen. 

Gubben blev rød helt ned til 
Halsen. 

„Du skulde skamme Dig, Mo'er, 
sagde han. Konen drev af. 

Saa forbauset var Doktoren vist 
aldrig bleven Men det var saa ko-
misk, at han ikke kunde blive vred 
men brast i en hjertelig Latter. 
Da Konen var forsvunden, sagde 
Gubben skamfuld: 

„Se, Mo`er er saa forskrækkelig 
nærig af sig — ellers kan hun 
være brav i visse Dele — og saa 
er hun saa glad ved Drengen." 

Og dermed stak han et Papir 
i Haanden paa Doktoren. 

„Men vær sikker paa," sagde 
han, da han havde stoppet et Tæp-
pe ned om Doktorens Fødder, 
„at hvis hjertelige Bønner formaar 
noget, saa gaar det nok Doktoren 
godt her i Livet. Og den rare 
Frue ogsaa!" tilføjede',han lidt ef-
ter. „Men jeg vilde ikke kalde 
hende for en Troldunge, ikke hvis 
hun var min," 
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tlen kronede have. 
Et gammelt Sagn. 
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Det var bleven Aften, og som 
sædvanlig opsøgte Amram, den 
rige Købmand, sin Ven Elfenbens-
handleren Hiram, idet han med 
sin Karavane drog ind i Byen 
Sinear. De to Mænd plejede altid 
at slaa en Handel af, naar Arn-
ram kom til Sinear; men denne 
Gang var det ikke Forretninger, 
Amrams Besøg gjaldt. I Karava-
nen befandt sig fornemme Rej-
sende, en Ven af Kongen af Ara-
bien, Ben-Elo og dennes Hustru 
og lille Søn, og det var for Op-
hold for Natten og de følgende 
Dage for disse, at Amram ban-
kede paa Hirams Port. Og Hiram 
aabnede gæstfrit sin Port for de 
fornemme Fremmede. Han indbød 
dem paa et Maaltid, som var en 
Konges Frænde værdig, og efter 
Maaltidet bar Tjeneren Skylleskaa-
le, hvis Indhold duftede af de 
kostbareste Parfumer, rundt. Bag-
efter viste Hiram sine Gæster rundt 
paa sin Ejendom, viste dem For-
raadshusene og ogsaa sine Skat-
kamre, og Kvinderne slog sig ned 
paa den blomstersmykkede Ter-
rasse, medens Ben Elvs lille Søn 
David legede for sig selv i Haven 
Længe var han dog ikke borte, 
før han kom løbende op paa Ter-
rassen og viste sin Moder et lille 
hvidt Lam, han holdt trykket ind 
i sin Favn, og glædestraalende 
fortalte han, at en af Hirams Hyr-
der havde foræret ham det. Nu 
vilde han gerne bede om noget, 
han kunde holde Lammet i og 
pludselig fik han Øje paa en me-
get lang Guldkæde, som hang om 
Moderens Hals. Maatte han ikke 
nok faa Lov til at laane den? 
spurgte han, og saa bønligt lød 
hans Stemme, at hans Moder ikke 
nænnede at sige nej, Hun løftede 
den lange Kæde fra sin Hals og 
lagde den om Lammets, saa at 
den kunde ledes af dets lille Ejer, 
og lykkestraalende stormede David 
tilbage til Haven. 

Men da Mørket faldt paa, og de 
Vandrende rundt om i Byen svøbte 
deres Kapper fastere om sig for 
Vinden, der nu suste saa bitterlig 
koldt, som den om Dagen havde 
været brændende hed, da kom en 
Tjener med Skræk malet i alle 
Træk og meddelte, at lille David 
var forsvundet. Man havde søgt 
ham i hele Staden, men han var 
intet Steds at finde, og ingen hav-
de set ham 

I Løbet af faa øjeblikke var 
hele Huset i Oprør. Tjenerne sen-
des ud for at gennernkrydse Byen 
og Hiram og Ben-Elo sadlede de-
res Heste for at søge i Byens 
Udkanter. 

Men et godt Stykke borte fra 
Byen stavrede en lille Dreng ud 
ad Landevejen. Fortvivlet og fry-
sende og bærende et lille hvidt 
Lam i en gylden Kæde vandrede 
han troligt fremad. 

Lammet brægede ynkeligt — det 
længtes ligesom dets lille Ejer efter 
dets Mor. 

Den lille Dreng trykkede det 
fastere ind til sig og forsøgte at 
trøste det, men det er svært at 
trøste andre, naar ens Hjerte selv 
er bristefærdigt. Lammets Hjerte 
bankede lige saa uroligt som Dren-
gen, og begge Stemmer lød lige 
ængstelige og trøsteløse i Ørken-
lutten. 

De var gaaet ud gennem Byens 
Port, da denne var blevet aabnet 
for en Karavane — og David, som 
havde set Vejen, der førte ud til 

-hire utnalelige ørken, bag 
ilaeli han vidste den hvide frem-

, Ittle Verden faa, havde leget, at 
lian selv var en Karavane. Han 

var Kameldriver, og Lammet var 
en hvid Kamel. Kun et lille bitte 
Stykke ud ad Vejen vilde han gaa 
og derefter vende tilbage og hanke 
paa Byporten. Han havde let højt 
ved Tanken om det Ansigt, Port-
vagten vilde sætte op, naar han 
saa den lille hvide „Kamel" og 
dens Fører. 

Men ikke mange Skridt henad 
Vejen var han gaaet, før han var 
bleven indhentet af en Mand, der 
kom ridende paa et Æsel. 

Manden havde standset og set 
med forundrende Blikke paa den 
lille ensomme Vandringsmand -
men mest Opmærksomhed havde 
han dog skænket et lille fint Sølv-
spænde prydet med funklende 
Diamanter, der havde holdt Da-
vids Kappe sammen i Halsen. 

— Kunde Du lide at faa en Ri-
detur? havde Manden spurgt. Og 
hvilken Dreng vilde vel have sagt 
Nej til et saadant Tilbud. 

Derefter havde Manden løftet 
baade David og det lille Lam op 
paa Æslet, medens han selv var 
staaet af. En meget lang Ridetur 
havde de faaet, og det var først 
meget længe efter, at Manden igen 
var redet sin Vej, at David opda-
gede, at hans Sølvspænde var borte 

-- Jeg maa vel have tabt det, 
tænkte han ved sig selv, — og 
jeg finder det nok paa Tilbage-
vejen. 

Derefter havde han igen taget 
Lammet i sine Arme og givet sig 
til at løbe alt det han havde lært. 
Men det var først, da han havde 
løbet en Stund, at det pludselig 
gik op for ham, at han, medens 
han havde redet, var kommet ind 
paa en hel forkert Vej, og nu be-
gyndte det tilmed at blive saa 
mørkt, r t han næsten ikke kunde 
se en Haand for sig Flere Gange 
snublede han, og hans Fødder 
sank dybt ned i Sandet. Det var 
til at fortvivle over, og den lille 
Dreng vidste til sidst ikke andet 
Raad end at lægge sig ned og lukke 
baade øjne og Øren for de Syner 
og Lyde, der ustandselig traadte 
frem gennem Mørket. Men netop 
som han havde lagt sig, hørte han 
pludselig Lyden som af en Kildes 
Rislen, og et nyt Haab fyldte hans 
Bryst. Naar der var en Kilde, 
maatte der vel ogsaa findes Men-
nesker i Nærheden, tænkte han 
— men hvor meget han end spej-
dede rundt og kaldte, fik han in-
tet Svar. 

Det var hare en lille Oase, der 
laa nogle faa Skridt fra Stedet, 
hvor han havde lagt sig, og om-
kring den voksede tyndt Græs og 
nogle faa Tjørnebuske. 

Lammet havde rejst sig og be-
gyndt at spise af Græsset, og Da-
vid rejste sig ligeledes og gik der-
hen og fyldte noget Vand i sin 
hule Haand. H anhavd e nu vænnet 
sig til Mørket og kunde skelne de 
forskellige Omgivelser. 

Han tog atter Lammet op i sin 
Favn og klappede det. Det var da 
et levende Væsen. Men pludselig 
begyndte det at skælve og ud-
støde nogle klagende Lyde — og 
David følte det næsten samtidig 
som klemte en haard og brutal 
Haand hans Strube sammen, og 
en kold Gysen gennemrislede ham. 

Frem af Mørket og lydløst li-
stende tonede et stort Dyr frem 
med store, glødende øjne. Øjnene 
naaede helt hen til ham — han 
mærkede noget fugtigt og varmt 
mod sin ene Kind og forstod, at 
det var Dyrets Tunge. Og at det 
store Dyr var en Løve, havde og-
saa fra det første Sekund staaet 
ham klart. Han saa gule øjne 
ligesom snurre rundt — 	saa 
flere og flere gule øjne, og rundt 
snurrede de alle.eammen — rundt 
og atter rundt — til sidst var det 
kun en eneste gul Ring, der blev 

blev ved at snurre rundt. David 
vilde skrige, men han kunde ikke 
Hans Arme knugede om det lille 
hvide Lam — og saa pludselig 
standsede den gule Ring, og det 
var for ham, som omatraaledes 
han af det klareste Sollys, og ved 
Siden af ham i Sandet sad Løven 
— en statelig Kongeløve med en 
vældig Manke. Han saa den drikke 
— ikke af Kilden, men af et stort 
ædeltsmykket Sølvkar — nøjagtigt 
af samme Slags, som David havde 
set hjemme i sin Faders Skatkam-
mer, men det var dog langtfra del 
der forundrede David mest ; nej, 
ovenpaa Issen bar Løven en mæg-
tig Kongekrone, og rundt om den 
sad en Mængde mærkelig Dyr -
ikke Dyr, som David kendte, men 
som han havde afbildet hjemme i 
Æventyrbøgerne. 

Nu holdt den op med at drikke, 
og den kom igen hen til ham, og 
uden at turde ;røre sig blev han 
liggende. Den lagde sin ene Pote 
paa hans Bryst, saa han ikke 
kunde trække Vejret, og han følte 
det, som skulde han kvæles. Han 
vilde vende sig, men formaaede 
ikke at røre sig den mindste Smule 
og idet den bøjede sig ned over 
ham, saa han, at den havde Men-
neskeansigt . . . . 

Da han atter kom til sig selv, 
stod to af Hirams Tjenere og ba-
dede hans Ansigt med Vand fra 
Kilden, Med skælvende Stemme 
fortalte han om Løven med Kon-
gekronen og Menneskeansigt, der 
havde villet kvæle ham med sin 
Pote, og det hjalp ikke, at de for-
søgte at forklare ham, at det ba- 

Fra Uge til Uge. 
Sølvbryllup 

kan paa Fredag fejres af Stenh. 
Oscar Fælt og Hustru, Allinge. 

Juletræet 
paa Kirkepladsen i Allinge præ-

senterer sig i Aar særlig flot, og 
de mange Lys kaster et mildt 
Skær hen over den gamle Kirke. 
Aften efter Aften samler Træet en 
Mængde Tilskuere, ligesom de til-
stødende Forretninger ved deres 
smukke, varierende Vinduesudstil-
linger vækker Opmærksomhed. 
Fra Torvet og ned forbi Havnen  

re var noget, han havde drømt, 
at det var det lille hvide Lam, der 
havde ligget paa hans Bryst Han 
vidste, at det ikke havde været en 
Drøm — og forresten saas ogsaa 
tydelige Spor af en Løves Van-
dring rundt om i Sandet. 

Da David voksede op, kastede 
han sig med Iver over alle Slags 
Studier — især var det Drømme 
og forynderlige Syner, der tog 
hans Interesse, og sin egen Vision 
i ørkenen glemte han aldrig. Dag 
efter Dag gik og han ventede paa 
at han skulde møde en Mand, hvis 
Ansigt var som Løvens — og en 
Dag skete det. Og Ansigtet tilhørte 
Nebukadnezar, Babylons mægtige 
og grusomme Kouge. Han kom 
med en mægtig Krigshær til Je-
rusalem, indtog Staden og fjær-
nede ikke alene Templernes Kost-
barheder paa sine Vogne, men 
ogsaa alt, hvad der fandtes af 
Værdi i de private Huse. 

Og medens David stiltiende saa 
paa, at det ædelstenssmykkede 
Sølvkar blev baaret ud at hans 
Faders Hus traadte Synet fra ør-
kenen atter frem i hans Indre. 

Han forstod, at den kongelige 
Løves Pote skulde lægges tungt 
paa hans Bryst. 

Kort før Nebukadnezars Afrejse 
fra den undertrykte By kom hans 
øverste Høvedsmand til Davids 
Hjem, og David fik Ordre til at 
følge ham. Han skulde tjene Ne-
bukadnezar, og David gjorde in-
gen Modstand. 

Han bøjede kun sit Hoved. 
— Jeg er parat; sagde han. 

ligger Forretningernes Udstillinger 
badet i elektrisk Lys, og de Hand-
lende har i Aar gjort sig særlig 
Umage, saa Varerne fremtræder 
saa fordelagtigt som muligt. Her 
er ingen Varemangel og Priserne 
ligger betydeligt lavere end sidste 
Aar. Ogsaa Forretningerne paa 
Lindeplads og Vestergade I ar 
smukke Juleudstillinger, men skal 
altsammen ses og ikke beskrives, 
og de mange Sparepenge vil i 
disse Dage faa en god Anvendelse. 

Ved Juleindkøb vil de fleste i Aar 
sikkert købe danske Varer, og de 
Handlende burde derfor, ligesom 
ovre, lægge mere Vægt paa Ud-
stilling af disse, 

Julehandelen, der hidtil er for-
løbet noget trægt, vil forhaabent-
lig kulminere de sidste Dage før 
Jul, saa Omsætningen kan komme 
op paa mindst samme Højde som 
i Fjor. — Men husk samtidig at 
lægge en Skærv i en af Bøsserne 
ved Julegranen. Det indkorans Be-
løb fordeles til Byens mindre be-
midlede og der er mange, der 
trænger til en Haandsrækning i 
Aar. 

Ifølge den nye Skoleplan 
skal der ved Allinge-Sandvig 

Skoler ansættes en Indspektør, 3 
Lærere, 3 Lærerinder og 2 Time-
lærere. Den ene af Lærerne skal 
være Viceinspektør. Endvidere 
foreslaas at Børnene fra Sandvig 
øverste Klasser henvises til Allinge 
Skole og at Befordringen sker med 
Rutebil. (Hvorfor ikke med Jern-
bane.) 

Allinge Sygehus 
Udvidelse er foreløbig udsat af 

Mangel paa Kapital. 

Til Sygehusets Jul 
plejer Personalet hvert Aar at 

skænke en eller anden Genstand, 
der udstilles i Kbm. Plancks Vin-
due, og hvortil Lodsedler kan kø-
bes. I Aar er det en Sofapude. 
Enhver Gave eller Bidrag til Pa-
tienternes Jul modtages med Tak. 

Jernbanen 
vil til Sommer overtage Rutebil-

kørslen paa Bornholm undtagen 
Bornh. Automobilselskabs Rute 
Hasle—Rutskirke — Olskirke—Al-
linge-Sandvig, og Andragende fra 
Vognm. Johansen om Koncession 
til Fragtkørsel paa Ruten Sandvig 
-- Allinge — Hasle — 	Rønne 
er afslaaet. 

Neksø Byraad 
har vedtaget at stryge et Bidrag 

paa 100 Kr. 	Lys til Juletræ 
paa Torvet. 

Arntsra.adet 
har godkendt din af Olsker Sog-

nerand foreslaaede Ordning til 
Dækning af det kommunale Un-
derskud, der gaar ud paa, at tid-
ligere Sog,neraadsformand J. Han-
sen indbetaler 5000 Kr. ogResten 
afskrives som uerholdelig. 

Fødselsdag. 
Bladhandler Magnus Mortensen 

Allinge, fyldte i Tirsdags 75 Aar. 

Juleaften lukker Forretningerne Kl. 2 

Højt fra hver en grøn Butik 
straaler Juleglansen, 
Byen venter stor Trafik -
hvem vil gribe Tjansen? 
Kom nu bare, alle Mand, 
kom fra By og kom fra Land! 

Her er Julegaver - 
alt, hvad I behaver. 

Køb i Glæde, giv i Fryd, 
tænk ej kun paa eget! 
„Spare" er en herlig Dyd, 
men blot ej for meget. 
Glæde faar I af Jer Gang, 
der er ingen Købetvang, 

selv om I kun kigger 
paa og i Butikker. 

Farver skifter: rød, grøn, gul .. 
blaa imellem Stunder — 
regnbu'skøn er denne Jul, 
hver Butik et.  Under. 
Se dog bare: Stads og Pynt, 
Julen synes alt begyndt — 

brug de korte Timer, 
snart til Fest det kimer! 

cub. 



Bemærk ! 

,parti 9alanlerivarer 
saasorn Tegne- og Pen,;Yebøger, Tasker, 

Album, Spil m. m. udsælges til halv Pris. 
Se Vinduet. 

XordlandetJ Xandebitud. 

Julegaver! Det største Udvalg. 
Den bedste Vare. 
Den billigste Pris. 

Mange synes, det er svært at finde paa en Julegave, 
men Vanskeligheden bliver let overvundet, naar De aflægger 
vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi har af fikse, nyt-
tige Ting. _ 
rtorniii()v 
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Hoddelelser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love og Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Redlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

c==»-e==>4‹::=2, =:>•:=>«=3,4:=::›c:=:› 

Allinge-Sandvig Somandsferening 
afholder Juletræsfest paa Christensens Sal 
Torsdag den 29de ds. — Kl. 3 for Børn, 
Kl. 7,30 fælles Kaffebord med Oplæsning 
af Lærer Henriksen. Derefter en Svingom. 

Kun Adgang for Foreningens Medlemmer, 

Fest-Udvalget. 
■=:.-e:=>.G=Zsc=><=:>•=:e.-:::=›-zz=:› 

Det levende Lys! 
Til festlige Lejligheder er det ekstra festligt med Stearinlys. 
Vi anbefaler vort store Udvalg af Steariniys i alle Farver. 

,Trodufilen.  
Brøndum Snaps og Aalborg Aquavit sælges, 

men der er en gal Pris paa disse Varer i disse Krisetider. 
Derfor maa vi fremholde andre gode Varer og nævner 

Rødvin, Hvidvin, Portvin og Madeira 
samt fremfor alt ganske frirtræffelige Danske Frugtvine, hvoraf Kloster 
Tonic med Angusturasmag a 2,25 pr. Helflaske er helt rigtig. 

Nordlandets Handelshus. 

Udvalget ermegetstort 
— dog ikke saa meget med store Cigarer, men derimod med dansk 
Fabrikat danske Cerutter af speciel god Tobak i pæne Æsker, store 
og smaa Pakninger, og derfor til mange Priser. 

Nordlandets Handelshus, 

Skriv Bestillingsordre i disse første Dage 
over Kløver-, Græs- og Roefrø, samt Kunstgødning, Sal-
peter, Gødningskalk og send os Listerne snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

9rodukten. 

Prøv vor nye 

KAFFE2 
Den er god og billig. 

1 Kr. pr. '14  kg 	12 Øre Rabat 

PRIMA.  

Olsker 
Husmandsforeningens Juletræ 
afholdes Onsdag d. 28. December 
Kl. 2. Sognepræsten, taler. 

Bestyrelsen. 

Olsker Husmands- 
Kreaturforsikrings- 

Selskab modtager Policer og Kon-
tingent hos Anders Rasmussen d. 
29. og den 30. ds. paa Dalegaard 
ira Kl. 1-4,30. 

Chr. Jensen. 

Udpantning. 
for 7. Termins Skatter til Kom-
munen for 1932-33 (November 
Maaned) vil blive paabegyndt Fre-
dag den 23. d. M., forsaavidt 
Skattebeløbet ikke er indbetalt for-
inden. 

Allinge-Sandvig Borgmester-
konto' , den 14. Decbr. 1932. 

X. Bloch. 

Ali skal sælges 
Inden 1. Januar 1933 
paa Grund af Bortrejse. 

Endnu er tilbage: 1 Egetræs Skrive-
bord m. Stol, 1 db. Klædeskab, 1 
Seng, 1 Bord, 1 stort Spejl, 2 Ma-
lerier og en Del Billeder, 1 stor 
Metal-Bordlampe m: Silkeskærm, 
1 do. mindre 7 Fag Gardiner m. 
Stænger, en 60 L. Petroleumsovn, 
nogle som nye 80 Pds. Transport-
spande a 10 Kr., 1 let, god Træk-
vogn. 50 m 1 Toms Rør a 60 øre 
pr. m. 1 Chevrolet Motor, Model 
26, Pris 75 Kr. En lukket Bil -
ikke kørt over 25000 km, m. nyt 
Gummi, fin fin Stand, 850 Kr. 

NB. Mit komplette Værktøj, Ma-
skiner og Inventar kan lejes fra 
1. Januar 1933. 

Emil Kofoed. 
Tlf. Klemens 88. 

Ingen Konsultalion 
Juleaften fra Kl. 2 - 3. 

Dr. BORCH. 

Gode, sunde 

Hønekyllinger købe' 

Fr. Bidstrup, Sandvig. 
TIL 14, 

Den billige 

finder De i Prima. 

Olsker Brugsforening. 
Forretningen lukker Juleaften og 
Dagene mellem Jul og Nytaar Kl. 2. 

Paa Grund af Opvejning er For-
retningen lukket Tirsdag d. 3. Ja-
nuar og Onsdag d. 4. til Kl. 12. 

Skyld til Uddeleren bedes betalt 
forinden Opvejningen. 

Bestyrelsen. 

B IOGRAFEN  
2. Juledag Kl. 7,30. 

Raket-Bussl&n. 
Lystspil 

med Fyrtaarnet og Bivognen. 

Puden 
til Fordel for Mødrehjemmets Jul 
er udtrukket paa Nr. 198. 

AMERIKA 00 SPRITTEN. 
16-17 Milliarder Kroner aarligt 

til Spiritus trods Forbudet. 
Verdens største Smuglercentraler. 
Spritgrossererne ved Radioen i 

New-York. 

Amerika har skiftet Præsident, 
og Kongressen har samtidig fanet 
stort „vaadt" Flertal. Staar For-
budet for Fald? 

Amerika bogstavelig flyder med 
Spiritus. I 1914, syv Aar 'før For-
budsloven traadte i Kraft, brugte 
Amerika 1,818,000,000 Dollars til 
øl, Vin og Spirituosa. 1 Fjor, For-
budets 10. Aar, var Summen steget 
til 2,848,000,000 Dollars, efter Øje-
blikkets Kurs imellem 16 og 17 Mil-
liarder Kroner. Den ulovlige Spi-
ritushandel er svulmet op til at være 
en af U. S. A.s mest gigantiske 
Industrier med en Organisation og 
en Magtstilling som ingen anden. 
Forbudsloven eksisterer i Virkelig-
1:eden kun paa Papiret, og det si-
ges af dens Modstandere, at den 
ikke overholdes noget andet Sted 
end i Det hvide Hus, Præsidentens 
Embedsbolig; hvor der selv ved 
store officielle Banketter ikke ser-
veres andet end alkoholfrie Drik-
ke. 

Amerikas Spiritusindustri arbej-
der paa mange forskellige Maa-
der. Dels indsmugler den Spritten, 
dels tilvirker eller destillerer den 
selv i egne Fabrikker. Smuglingen 
sker hovedsagelig ad Søvejen. Ind-
til for et Par Aar siden kom næ-
sten al Sprit til De forenede Sta-
tor direkte fra Kanada, men da 
Kanalla efter Amerikas Anmodning 
udstedte Eksportforbud for Spiri-
tus, var Smuglerne nødt til at søge 
andre Veje. De fæstede Opmærk-
somheden paa de to Smaaøer St. 
Pierre og Michelon, som ligger 
umiddelbart syd for New-Found-
land og er den sidste Rest af 
Frankrigs fortidige Herredømme 
over Kanada. Disse Øer beboes af 
ca. 4000 Fiskere, der ikke har væ-
ret længe om at indse, at det løn-
nede sig meget bedre at give 
Smuglerne en Haandsrækning end 
at slide haardt for et magert Ud-
komme ved Fiskeriet. I Dag er St. 
Pierre og Michelon den største 
Smuglercentral, som Verden nogen 
Sinde har kendt. Millioner af Sprit-
dunke Vandrer aarlig med de to 
Øer som Mellemstation fra Kana-
da til Staterne. 

Spritgrossererne bor I New-
York. De har som andre Forret-
ningsmænd deres Kontorer i Sky-
skraberne, og de beskæftiger stor,2, 
veluddannede Personaler. Men Fir-
manavnene er fingerede og Tele- 
fonnumrene staar ikke 	Teler.on- 
bøgerne. Hos Spritgrossererne 10-
ber alle Traade sammen. De diri-
gerer hele den enorme Spritindu-
stri. De staar i uafbrudt Radiofor-
bindelse med de store Stnuglerar-
tøjer, som med 30-50,000 Dunk.. 
om Bord ligger udenfor 12-.V.ils-
grænsen. De dirigerer Flaaden uf 
hurtiggaaende Sinaabnaile, som 
henter Spritten ind til a[sic'es 1-1.nr-
ne, hvorfra Lastbiler øjeblik!:el-, 
transporterer den videre ti! 'AU- 
lionbyens Destilleranstalter. 	ti.:- 
byder Spritten til Detal;s-,:g. 
det er ogsaa dem, der s'.: ve!' 4.:e 
store Checks, som til Ti:2r 
blinder visse Mynclighe,..:er 
per Aarvaagenhedcn. 

Men for Mændene ude paa Ha-
vet er Risikoen ikke ringe. (Xtc 
knitrer Maskingeværilden irriellem 
Smuglernes hurtige Motorracere og 
Toldbaadene. Tab af Merme-' -  ' - 
og Beslaglæggelse af Spritpartier 
er Dagens Orden i Amerika, no-
get, som Spritfolkene tager med i 
deres Kalkuler. Derfor løber den 
Dunk Sprit, som er købt paa St. 
Pierre for Isl:N Dollars, op til 
mindst det firedobbelte, naar den 
afhændes til Detailsælgeren i New-
York, og han lægger yderligere 
paa for at faa 	 for s:ne 
ornitnefe;em., AN2 sin Ri=sko. 

Snritindør:;ele-n sker de-, il;ke 

alene ad Søveje.i. Ogsaa 	mo- 

derne 1-1IW2j er t::rze: i Brug. 
beregner, at c?.. :23 
hver Uge indsinug:e.r 4233 
fra Kanada til en Værdi af 105.CJU 
Dollars, hvilket vil sige 5,4G0,000 
Dollars aarligt. 

Spritten, som saaledes indsmug-
les i Amerika, er i 
ægte, uforfalskeee Mærker, rrr,nt 
det er saare s!z-e.ldent, den sælges 
ligesaa uforfalsket. Mindst 70 pCt. 
bliver omtappet. D2.1" findes i Hun-
dredvis af DestillatiOnsfabrikker, 
der tilfulde behersker Kunsten at 
spæde op med Vand og at tilsætte 
Biprodukter. Og man kan ikke se 
paa en Flaske, om den er ægte el- 
ler forfalsket, thi alle Flasker er 
forsynet med udenlandske Origi- 
naletiketter — som trykkes i den 
amerikanske Spritindustris egne 
Trykkerier —, Ariginalpropper og 
original Indpakning, 

I Fjor bestlaglagdes alene i 
New-York 108 af disse Fabrikker. 
Det havde dog ingen mærkbar Ind- 
flydelse paa Spiritusfloden i Kæm-
pestaden. I en af dem fandt man 
4 Millioner Liter Alkohol, og Ar-
bejdsstyrken bestod af godt 100 
Mand. 

(11I gør man sig ikke Besvær med 
at indsmugle i Amerika. Det bryg- 
ger man selv. Særligt „fine" Klub- 
:)er og „Speakeasies" tager en 
Dollar for Flasken af „Importeret 
:anaclisk Frontenac Øl", men det 
har aldrig set Kanada, det er bryg-
get paa et ulovligt Bryggeri i 
New-York. 

Det volder ingen Vanskelighed at 
faa Spiritus i det tørlagte Ameri- 
ka. Man ringer bare til sin „boot- 
legger" og bestiller, hvad man Øn-
sker, og inden længe staar uden- 
for Døren et Bud med det bestilte 
i en Haandtaske. „Speakeasies" er 
Benævnelsen for de Saloner og 
Restaurationer, som serverer for-
budne Drikke. „Speakeasies" be-
tyder paa Dansk „Tal sagte"! 

Mange vil spørge, om de ameri-
kanske Myndigheder da roligt ser 
paa denne kolossale Sprittrafik 
udenom Loven. Det gør de natur-
ligvis ikke. 1 Fjor arresteredes i 
New-York 5553 Personer for Over- 
trædelse af Forbudsloven, Sprit og 
Øl til en Værdi af 1,400,000 Dol- 
lars blev beslaglagt, Destillerings-
virksomheder til en Værdi af 
810,000 Dollars blev Ødelagt og 
for 135,750 Dollars Biler konfi-
skeredes. 

Men saadan er Forholdene, at 
Forbudspolitiets Kamp hidtil kun 
har haft een synbar Virkning paa 
Spritindustrien, den nemlig, at de 
ulovlige Varer er sat yderligere op 
i Pris. 

Mere Spiritus trænger vel intet 
Samfund til i disse vanskelige Ti- 
der, det amerikanske heller ikke. 
Men desværre synes Forbudet i 
Amerika mere og mere at være 
blevet et Gode for de organiserede 
Forbryderbander, som forestaar 
Smuglingen og tjener enorme Sum-
mer paa Sprithandelen. 

MOD 

Ryg 

P, Blaa Shag" 
(Zoo Gram 1 Kr.) 

til Hverdag og 
„Blaa Nogle" 

(5oGram 5o Ore) 
om Søndagen. 
Faas hos alle 
Kebmænd og Cigarhandlere 

U11~1111~1111~ 

ør Deres Indkøb hos 
de Handlende, som averte-
rer her i Bladet, derved 
støtter De os i vore Be-
stræbelser, for at faa det 
udsendt i videre Kredsep!' 
111119~.-- 

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. 



Julegaven til hele 
vil være et af mine moderne DYNAFON HI, Mo-
del 1933, Lysnet Modtager eller en ALWAY S Mod-
tager, som begge er kendt for aeres gode og na-
turlige Klang. — Batteri-Modtagere i alle kendte 
Mærker haves paa Lager. — Kuffert-Grammofoner, Plader, 
Eliminatorer, Akuniulatorer, Annode-Batterier og Radiodele. 

Husk nu, at det er i 

Mlinge Radio- og eyfile-import 
at De faar alt Id de billigste Perser HENRY NIELSEN. 

e fkuerterencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste blaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Xvor for ke6e Yryksager 
Jndpakningspapir og !Poser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
Daa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti, 

gornitzkas Rogiryfikeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonontruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

Kvinder - Ægtefolk 
Vi sender Dem gratis nogen 
om, hvorledes 
Børnefødsler kan begrænses, 
rigt illustr., udarb. af Lege 
med Svar paa alle fortryl. 

Spyrgsma.al  om Fødselskontrol samt vort 
illustr. Ktlog. over hyg. Artikler. Vedl. 50 
øre. Frim. t. Ekep.omk. og skriv til Syge-
plejemagasin Afdl. 8.B., Vesterg. 3, Kbhvn.K. 

Jil .Men 

Hele Familiens ønskeseddel til Julen! 
Chokolade, Julemarzipan og Konfekt. Figurer og Ting 

til at hænge paa Juletræet. 

Chokoladeforretningen ELLEN, Hasle, 

Vi sender »em 
7tord6ornfiolm, 

tænk derfor ogsaa paa os, naar »e faar et 
eller andet at avertere. 

/ 4 
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Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan rre m. 

Søvnløse Nætter. 
En MODERS OPLEVELSE. 

Kender De dem, de lange, lange 
Nætter, da man forgæves venter 
paa Søvnen? 

Ved De mon, hvor rig og lykke-
lig De er, hvis De kan svare Nej? 
Aah at vaagne op en Morgenstund 
udhvilet og arbejdsoplagt, fuld af 
Glæde og Velvære. 

Sandelig, der er Grund til at 
takke for Søvn og for Sundhed s.om 
for dagligt Brød Gør De det ?- 

Men saa alle vi, som kender til 
at kæmpe med det blege Spøgelse, 
der hedder Søvnløshed, kæmpe i 
Timevis — Nat efter Nat. 

Klokken slaar halv et, man ven-
der sig om paa højre Side, søger 
den bedste Hvilestilling, trøster sig 
med, at det endnu kan blive til en 
taalelig Nittehvile. Klokken slaar et 
— halvto — to. Man kaster sig 
omkring, ingen Hvile at finde, og 
nu er det gode Haabs Forbjerg 
passeret. 

Endnu er alt Haab dog ikke helt 
ude. Man prøver med Mad, med 
Vand, en Bog, en spiller Yo-Yo, en 
anden gør Gymnastik, og en tredie 
giver sig til at tælle forlæns og 
baglæns. Klokken tikker og slaar; 
tre — fire! 

Det gode Haabs Forbjerg er ikke 
længere i Sigte, Sindet er i Oprør 
som de vildeste Bølger. Natten er 
spildt, og den kommende Dag øde-
lagt. — Ja — er den nu det? 

Kan den søvnløse Nat ikke for-
vandles til en Velsignelse? 

— — — 
En Kvinde, en Mor laa en Nat 

saaledes og stred med Søvnløshe-
den. Det var hendes Sædvane altid 
og i alle Ting at vende sit Sind 
mod ham, som endnu siger ; Kom-
mer hid til mig, alle 1, som lider 
Møje.. Hun kunde alligevel ikke til-
bageholde sit: Hvorfor? Hvorfor 
skulde hun dog ligge her og spilde 
Tiden? 

Hun kom til at tænke paa et 
Salmevers: „Jeg være vil, o, Jesus 
mild, hvor Du mig helst vil have". 
De Ord gjorde hun til sine egne 
og blev stille. 

Mens Nattens Timer led, gled 
hendes Tanker fra det. ene Menne-
ske til det andet, og Tankerne for-
mede sig til Bøn — især for Bør-
nene, dem derhjemme og dem ude. 
Tilsidst tog Sønnen, ham, der stu-
derede i København, hele Moderens 
Sind, hun var blevet ængstelig for 
ham. Paa Knæ foran sin Seng bad 
hun længe for sin Dreng. 

Nogle Maaneder senere betroede 
denne Søn sin Mor, at han netop 
den Nat meget sent var paa Vej 
hjem til sit Værelse. En Fristelse 
korn til ham, var ved at overmande 
ham, skønt han skammede sig. Da 
hørte han med et tydelig sin Mo-
ders Stemme kalde ham ved Navn. 

I samme Stund var Fristelsen 
borte. 

Regn (uger, 
Meddelelser. 

Konvoiutter, 
Brevpapir 
Kvitteringer. 

og iøvrigt alle Tryksager til For- 

retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Bogtrykkeri.  
Den fikse Julesko 

tias has 

e. Larsen, Vestergade Allinge, 

Eg krkeffiifiell Julegave 
er et Fotografi eller Forstørrelse. 

Dette faar De smukt udført i 
Hasle Foto-Atelier /1 

og til meget nedsatte Priser. 
Forstørrelser udføres ogsaa efter 
Amatør-Film. Udefotogr. udføres. 
Billeder indram. Bøger indbindes. 
Bestillinger og Indlevering modta-
ges baade i Hasle og ved Klemens 
Kirke. — Tlf. Hasle 66. 

Charles Svendsen. 

Gratis voogr aonryttotfigriet osegnrdiegst  

ill. Katalog m. Gummi, 
Sanitets- og Skæmteartikler samt Ure, 
Bøger og Postkort. 

Samariten. Afd. 51, Kbh. HI. 

N iels V. Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg 

Tilbud og Overslag gratis. 

Opiæsning 
tilb Foreninger. Stort Repertoire. 
Billigt Honorar. Er. t n Refordring 

Aage Andersen. Storeg. 47. Rønne. 
Felt-fon 904 

111 julen 
anbefales 

Hjemmelavet Paalæg af forskellig 
Slags samt Sylte, Medisterpelse, 
Lungepelse, islandsk Lammekød, 
Ærter og Hvidkaal, Klipfisk og Ris. 
NB. Et lille Parti norsk Sild ud-
sælges billigt. 

Jul. Hansens Enke 
Telefon Sandvig 10. 

Et Parti Herresko 
udsælges for 9,50 pr. Par. 

C. Larsen, Vestergade, 

Hvede-
Sigte-
Halvsigte- 

sælges eller byttes med Sæd. 
Bakkemøllen. 

Børnenes Rubrik. _ 
I Juleugen. 

— Nu er den med saa megen 
Længsel imødesete Juleuge inde, 
og 1 gaar rundt i den Feststem-
ning, som kendetegner Julen. --
1 drømmer om alle de Ting, som 
I ønsker i Julegave, og selv om 
jeres Forældre ikke har Raad til 
at købe det dyreste Legetøj til 
jer, vil I ikke blive misundelige 
paa dem, der er heldigere stillet. 

Hvad mener du om en Morgen 
at komme ud i Haven og opdage 
at der er blevet lagt Skinner i alle 
Gange, og et lille Futtog holder 
parat til at køre dig og alle dine 
Kammerater en Tur ? Maskineriet 
gaar ved Elektricitet, og jeg tror 
ikke, at du vil være ked af at være 
Lokomotivfører der. 

Denne Dreng har faaet en Gyn-
gehest, som baade er udrustet med 
Gænger og Hjul; sætter man Far-
ten rigtig op, saa kan man hver 
Gang, man kommer paa Hjulene, 
rutsche et godt Stykke frem, og 
det er jo mere spændende end at 
gynge paa Stedet. 

Denne lille Dreng har faaet en 
3 hjulet Motorcykle, forsynet med 
Lyskaster og Tudehorn, og en an-
den Dreng kører alene paa min-
dre befærdede Gader i København 
i en rigtig lille Bil. som han sid-
ste Jul fik foræret af sin Fader. 

Velhavende Forældres Børn bli-
ver ofte forvænt med Legetøj og 
er oftest ikke saa glad for det. 
som et fattigt Barn for en Æske 
Byggeklodser eller en Vindmølle, 
som hans Far har lavet, 

Foruden de yndede Løbehjul, 
er en fjedrende Stok med en lille 
Afsats for Fødderne kommen i 
Handelen,' det, er et ustylig mor-
somt Legetøj og kræver megen 
Behændighed. 

Store og smaa holder Vædde-
løb paa dem med Forhindringer. 

Her ser du Thorvald, der har 
fundet sig en hyggelig Plads, og 
paa WC-Rullen nedskriver han alle 
sine Juleønsker; det var ikke saa 
lidt 	 men Rullen var heldigvis 
lang nok. 

Til Slut et Billede af lille Peter. 
Han havde ønsket sig en Motor-
cykle, og da han ikke fandt den 
ved Juletræet, blev han saa vred, 
at han besluttede at hævne sig 
paa den Dreng, som havde faaet 
en. Her sen du ham paa Post 
med en hel Stabel Snebolde, og 
jeg vil nødig være den lille Dreng, 
naar han skal ud at spadsere -
saa vanker der. 

Onkel Peter. 

anbefales alt i Kolonial. 
Stort Udvalg i Vin og Cigarer. 

Mange forskellige Slags Julegodter. 

Jens Nielsens Eftfl. 
Tlf. Hasle 102. 

Til illieb0111
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benytter den fornuftige Husmoder 
Mel fra 

Gudhjem Mølle! 
ikke alene fordi det er dansk, 
men fordi det er billigt og godt. 

Forlang Gudhjem Mølles Mel hos 
Deres Handlende, og De vil opnaa 
forbavsende gode Resultater. 

Kofoed Sc Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager 	Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79 .  

efir. »iderifisen, genne. 
Sog6inderi og irrotoRolfaffrik. mellers 
Telefon 865. — Værksted: St. Mortensgade 4. - Butik: Vestergade 3. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

el 


