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Den 
garn 

fortæl 
a lang", 

med fem 
k 	 Doktorens 
hygge 	 Det var Jule- 
aftensdag i Skumringen. Doktoren 
og Fruen var i Færd med at lægge 
den sidste Haand paa Juletræet i 
Dagligstuen, og da der sikkert 
ikke er nogen Time paa hele Aa-
ret, der er saa lang som den sid-
ste inden Træet tændes — ja saa 
var en af Bedsteforældrenes Hi-
storier sandelig ikke af Vejen. 

,,Naa, I vil gerne have en Hi-
storie", nikkede Bedstefaderen og 
stillede sin lange Pibe fra sig. — 
„Ja, da det er Jul, saa faar jeg 
vel føje jer. Sæt jer saa stille ned 
og hør godt efter. — Men det er 
sandt, det skulde vel helst være 
en Julefortælling ?" 

„Aah ja, Bedstefader, en rigtig 
Julefortælling med megen Sne -
Juletræ, Juleknas og Nisser, saa 
er du rar", lød det i Kor fra Bør-
neskaren, der laa i en Halvkreds 
omkring Bedstefaderens Stol. 

.Naa naa, det var ellers ikke 
saa lidt ; men nu faar vi jo se, 
hvad det kan blive til. Dog love 
jer noget, det kan jeg ikke, vi ta-
ger Historien, som den er, træk-
ker hverken fra eller lægger til. 

Saa begynder vi —: 
For godt 70 Aar siden laa der 

i Landsbyen Moseby et lille Hus. 
Væggene var af Ler — Taget af 
Straa, Vinduerne ganske smaa, og 
det rummede kun to smaa Stuer. 
I dette Hus boede Træskomanden 
Knud Spillemand med Kone og 
tre Børn, Den ældste af Børnene 
hed Karl Kristian og var 6 Aar. 

Foruden at lave Træsko gav 
Knud Spillemand sig af med at 
spille Violin, og det gjorde han 
saa godt, at han var selvskreven 
som Spillemand til alle Gilder i 
mange Miles Omkreds. — Kunde 
Knud Spillemand ikke komme, ja 
saa maatte Gildet aflyses til en 
anden Gang, thi spille kunde han, 
saa det var en Fornøjelse at høre 
paa ham. 

Hu hej, hvor Buen og Fingrene 
gik, og et Mylder af Toner, saa 
vidunderlige og betagende, lød  

fra den gamle Violin. Det var næ- 
sten helt umuligt at staa stille 	 
man maatte trippe med, enten man 
vilde eller ej. Men som Regel var 
alle Mand ogsaa paa Gulvet. 

Ja, der var Liv og Ly 
hvor Knud Spiliemand 
Violin var tilstede. 

Til Hverdags s.,/,  ud Spille-
mand og „gna/f- Træsko. Det 
var nu eller  f;  , det, han havde 
mest Lys, 

 

k ti 
Alle 

sko 

g 
t blive en stor Kunstner! -

men ak, Pengene manglede til at 
blive uddannet for, og Knud Spille-
mand maatte nøjes med den be-
skedne Stilling at være Træsko-
mager og Landsbyspillemand. - 

Velstand var der langtfra i det 
lille Hus, der var nærmest Fattig-
dom. Ofte lod han Træsko være 
Træsko, og spillede Dagen lang, 
og det gav jo ikke Mønt. 

Til andre Tider gik Arbejdet ly-
stigt nok, ja ofte for lystigt. 

øksen klang, Saven hvinede og 
Spaanerne føg, alt mens han fløj-
tede den ene muntre Melodi efter 
den anden, men stundom var der 
for stærk Fart paa, saa Øksen tog 
et for stort Stykke væk, eller Bo-
ret røg lige lukt igennem en om-
trent færdig Træsko -- og saa var 
den Dagløn røget. 

— Nej, Knud Nielsen var ikke 
kommet paa sin rette Hylde, som 
man siger, og det er slemt, naar 
man ikke kommer det. 

Tidlig og sildig stod Musiken 
ham i Hovedet ; den var hans et 
og alt, og hvor lian elskede sin 
Violin ; 

Den var et Arvestykke efter en 
Onkel, og næst efter sin Hustru 
og sine Børn satte han den høj-
est. Nogen Skønhed var den ikke, 
det var langt fra, men der boede 
vidunderlige Toner i den, og det 
var det bedste for Knud Nielsen. 
Ja, der blev endog paastaaet, at 
en berømt Kunstner, der laa paa 
Landet i en Sommerferie i Mose-
by, 'havde budt en svimlende Sum 
Penge for den, men Knud havde 
sagt Nej! 
• Sin Violin kunde han ikke und-
være. Paa et Søm midt paa den 
ene Væg i Dagligstuen havde den 
sin Plats. — Frygtsomt skottede 
Børnene op til den — røre den 
kunde der aldrig være Tale om. 

Juleaftensdag det Aar, da Karl 
fyldte 6 Aar, træffer vi Knud Spil-
lemand i det lille Værksted ; men 
der var ikke noget Skub i Arbej-
det, og der lyder ingen lystige 
Melodier. 

Engang imellem lader han Værk-
tøjet synke, sukker dybt og falder 
i Tanker. Og ved nærmere Efter-
syn viser det sig, at hans Ansigt 
er blegt og alvorligt. Der er no-
get, som trykker ham, men hvad? 

Jo, omtrent hele Efteraaret har 
han maattet holde Sengen, saa  

han ikke har kunnet fortjene no-
get, og nu er Pengepungen tom, 
og der er ingen Udsigt til, at der 
kommer noget i den foreløbig. — 
Spisekammeret er heller ikke sær-
lig godt forsynet ; men Gud ske 
Lov for Naboerne, nu og da kom 
der dog et Brød og et Stykke Sul, 
saa sultet u havde hverken han -
Konen eller Børnene endnu, men 
det var ligegodt tungt! — Og nu 
var det Jul I Og paa den Højtid 
er det dobbelt tungt at være fat-
tig. -- Han tørrede en Taare bort 
og sukkede. 

Det blev nok en trist Jul. 
Ak ja — ikke engang en Pose 

Godter kunde der blive til Bør-
nene. Juletræ tænkte han slet ikke 
paa ; det var nemlig ikke kendt 
ret mange Steder paa Landet den 
Gang. Men lidt Sukkergodt og en 
Pose Pebernødder havde han dog 
saa smagt haabet at kunne over-
raske Børnene med. 

Da med et, som han sidder i 
sine triste Tanker, lyder der et 
underligt sitrende Knald ind til 
ham fra Dagligstuen, og kort ef-
ter hører han høj Græden og Støj. 

Han farer op. 
Det var 'dog et underligt Knald. 

Det lød som var det Strenge, der 
bristede. 

Det skulde da vel aldrig ? -
Han rejste sig, lukkede Døren 

op og blev staaende som Iam- 
slaaet 	evnede ikke at flytte en 
Fod — og øjnene stod fulde af 
Taarer. 

Hans Anelse er rigtig, alt for 
rigtig. 

Violinen er slaaet i Stykker — 
Hele Forsidsn er splintret og lig-
ger i Stumper og Stykker spredt 
paa Gulvet. 

Og vridende Hænder i Fortviv-
lelse synker han ned paa en Stol 
og stønner : „Min Violin, min dyre-
bare Violin I" 

At miste den, var næsten mere, 
end han kunde bære, og han hul-
kede som et Barn. 

— Men hvorledes var det dog 
gaaet til ? 

Jo, i Bjelken lige ud for Violi-
nen var der anbragt en Krog, og 
i den var der igen anbragt en 
Gynge. Ja, saadan en Gynge har 
I vist næppe set. Den var helt 
igennem lavet af Træ, og istedet 
for Reb var der Træstænger -
og i den plejede lille Søster gerne 
at sidde. 

Men selvfølgelig kunde det og-
saa hænde, at Karl Kristian blev 
lysten for en lille Gyngetur, og 
det var han netop bleven den Dag. 
Lykkelig og vel fik han ogsaa til-
fredsstillet sin Lyst; men hvad 
sker ? — Idet han kravler ned, 
kommer han til at løfte Gyngen 
en lille Smule, den smutter af 
Krogen og falder lige over paa 
Violinen. 

Længe sidder Knud Spillemand 
hensunken i Sorg. Først da Karl 
Kristian kommer listende og læg-
ger sin lille Haand paa hans — 
vaagner han. 

„Aa Far, jeg kunde ikke gøre 
for det", hvisker han med graad-
kvalt Stemme. 

„Nej, nej, jeg ved det godt,  

min Dreng; men det er saa sør-
geligt, nu er vi dobbelt fattige I" 
Han vakler hen og samler Splin-
terne op, tager Violinen og be-
gynder at sætte den sammen. 

Stille lægger hans Hustru Ha an-
den paa hans Skulder. „Knud", 
siger hun, tror du ikke at den 
kan laves istand, og hvem ved, 
maaske bliver den meget bedre. 
Vi har jo hørt saadan noget før, 
har vi ikke ?" 

„Jo vist har vi saa, men denne 
bliver vanskelig at sætte sammen, 
og jeg skulde endda være henne 
hos Niels Johansen og spille til 
Bal Andenjuledag. Men hvad er 
det — Her ligger jo en Seddel". 

Hans Hænder er ikke fri for at 
ryste af Febrilskhed. Og ganske 

Det er ikke let at find 
kammerater til en vorden 
ser. Man maa være varso 
hvilken Indflydelse han bli 
sat for; der vil senere bli 
store Krav til hans Kara 
Dygtighed. 

Arvingen til Japans Kejsertrone 
er nu 5 Aar gammel og trænger 
til jevnaldrende Kammerater. Der- 
for sendte Hoffet i Tokio særlig 
betroede Folk ud i Riget for at 
finde Drenge, der egner sig til 
at leve Resten af Barndommen 
sammen med den tilkommende 
Mikado. 

Den lille Kronprins Akihito be-
bor allerede sit eget Palads, hvor 
han bliver plejet og passet af et 
talrigt Tjenerskab og dygtige Op-
dragere. Det moderne Japan in- 
teresserer sig for moderne pæda- 
gogiske Opdragelsesmetoder, og 
det bedste er ikke for godt til 
Kejserprinsen. I Paladsets Have 
har man plantet udsøgte Dværg-
træer, hvori Akihito kan klatre 
uden at udsætte sig for Fare. — 
Da han er ivrig Bilist, har man 
ogsaa anlagt en Væddeløbsbane. 
Ganske vist er hans Vogn kun en 
Legetøjsbil, som Prinsen selv maa 
lægge Hestekræfter til ved at stam- 
pe i Pedalerne, men han morer 
sig kosteligt med den. 	 Akihito 
kører ogsaa paa Cykle og faar 
aabenbart Lov til at tumle sig 
som en rigtig Dreng. Men han er 
nu blevet saa gammel, at han be-
gyndte at savne Kammerater, som 
han kunde dele sine Interesser 
med. 

Det var derfor en lykkelig Dag 
for Kejserprinsen, da de udsendte 
Folk kom tilbage med 6 Drenge, 
som fra nu af skal dele Leg og 
Arbejde med ham. De 6 jevnald-
rende Drenge skal opdrages paa 
lige Fod sammen med Akihito, og 
de repræsenterer hver sin Egen-
skab, som man ønsker fremelsket 
hos Tronfølgeren.  

rigtigt — Fastgjort med lidt Lim 
til Violinens Bund sidder en Lap 
falmet Papir. 

Hurtigt faar han den lukket op. 
Mon der staar noget paa den ? 

Jo, noget staar der da, og han 
løber det igennem. 

Og med et breder et stort Smil 
sig over hans Ansigt. 

„Mor", udbryder han og lægger 
Armen om hendes Liv, „hvor vid-
underligt. Du husker nok at vi 
undrede os over at Onkel Edvard 
ikke efterlod sig mere, end han 
gjorde. Han blev jo dog antaget 
for at være en rig Mand — men 
her har vi Løsning paa Gaaclen. 
Af en eller anden Grund har han 
været bange og benyttet Violinen 

(Forsættes paa Side 7) 

Den ene af Drengene 
saa ivrig Bilist som Kron 
og vil kunne gaa op i Le 
men med ham. Den ande 
er kunstnerisk begavet, og 
sen ogsaa har Anlæg for 
og Maling, en Kunstart, 
højt skattet og vidt fremels 
Japan, vil man forstaa, at Valget 
af denne Kammerat har været hel-
digt. Den tredje Dreng, som er 
kraftigt bygget, er meget dygtig 
til Gymnastik og Sport. Nummer 
fire, som er to Aar ældre end 
Prinsen, er blevet valgt fordi han 
er en glimrende Strateg, naar de 
leger med Tinsoldater (Mikadoen 
er jo sit Lands øverste Krigsherre, 
og gennem Legen skal Prinsens 
Interesse for Hæren styrkes). 

De to sidste Drenge har ikke 
nogen særlig Interesse, som præ-
ger dem, men de er i Besiddelse 
af fremragende Karakteregenska-
ber, der vil kunne faa den bedste 
Indflydelse paa hele Prinsens Ud-
vikling. 

Der vil i de kommende Aar ikke 
blive gjort Forskel i Behandlingen 
af de syv Kammerater, som nu 
skal dele ondt og godt med hin-
anden. Men skønnes det at en af 
de seks Kammerater ikke opfylder 
de Forventninger, man sætter til 
ham, f. Eks. for Akihito, vil han 
straks blive fjernet fra Prinsens 
Omgivelser og erstattet med en 
anden. Man vil se at der bliver 
gjort, hvad der staar i menneske-
lig Magt for at udvikle den lille 
Kejserprins, baade aandeligt og 
legemligt, saa han maa blive vel 
skikket til det høje Hverv, der 
venter ham. Mikadoen er ikke en 
almindelig Monark, han betragtes 
af sit Folk som en Guddom, der 
nedstammer fra Himlen og Solen. 

en noget skulde 
forat skaffe Føde og 

sig og sin Familie. Vel 
n ham nu og da en 
, men dog ikke nær 

e af. 
havde han givet Træ-
god Dag og udeluk-

t sig af med at spille. 
havde han nok drømt 
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...gaa til Specialisten cR agnh ild cRotoold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra Kl 14 til 18 og efter Aftale 

Opmaskning inden Jul 
Silkestrømper, som ønskes masket op inden Jul, maa 
indleveres senest Tirsdag den 19. de. 

Vestergade 14, Stuen, Allinge 

r1ORD BORNHOLMS 
M11111/// Kino 

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20 

SHIRLEY TEMPEL i den vældige Sukees 

rask gige 
Imponerende, fænomenal. vidunderlig. bedaarende, forbløffende 
utrolig, glimrende, uimodstaaelig ... lød den københavnske 
Presses Dom om denne Film. 

Som et flot Punktum skal vi blot citere Red. GEORG W1INBLAD, 
en Mand, der til daglig ikke lægger Fingrene imellem som Kritiker, 
han skrev: Man kan blive ved at se paa hende, forbløffes over hende, 
beundre hende, formeligt elske hende! 

Jens Hansens Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Iffolsklasbeakiarder, Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. - Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer ti! bill. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 - Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

»»»»»»»»»»»» • ,• 

Lidt efistra Xnas 
til Juletræet og Julebordet af alle Slags - men 

* 	læg Mærke til, at Tilførsel af disse Ting er ringe i Aar. 

iffl! 	Ægte Gravenstener, søde Itlessina-Appelsiner og ægte 
a 	Bihonning sælges. 

dt 
44,t\  Nordlandets Handelshus v •„ ..,: 

•••••••••••• ***** •••••••• 
• • 
• I 
• De slutter i Nakken 	• • al 
• og passer til Jakken! •, • 
• • 

11 moderne Ulsters • • 
• • til voksne Herrer • • 

• • 
• • 

• til unge Herrer. 	 • 
• • 
• • 
• Sælges til Fredspriser 1 • 
. 	 • 

• 

i Nordlandets 	• • • • • •  
Bandeishus •  • 

Slagtede 

Gæs og Ænder 
af prima Kvalitet modtages 
gerne, men vi beder om Le-
vering 

Mandagen den 18. December 
eller efter Aftale 
Tirsdagen den 19. December 

Nordlandets 
Handelshus 

Sidste Nr. af »Jul paa Nordborn-
holm« kommer Tirsdag d. 19. ds. 
Nytaarsnnmmeret kommer Fredag 

den 29. December. 

6 moderne Ulsters • • 

• 
• 
• • 
• • 
••••••••••••••••••••••••• 

• • • 

1,4P  
JULE- 

GAVEN 
Selv om Tiderne er alvorlige, vil vi alle gerne glæde 
vore nærmeste og holde Juletraditionen vedlige og give 
en nyttig Gave. - Vi har det store Udvalg og de billige 
Priser. - Eksempelvis skal nævnes: 

Til Damerne 
Vinterbluser m. Lynlaas 11.50 6,75 4,25 

Uldne Jumbers 	13,85 12,65 10,85 

Stofhandsker m. Feer 2,75 1,90 

Skindhandsker 9,85 8,30 7,65 

Uldne Halstørklæder 3,85 2,75 2,35 

Silketørklæder 3,25 2,60 

Charmeuse Sæt 10,50 7,85 6,65 

do. 	Undertrøjer 2,60 2,30 1,40 

Friserslag, Charmeuse 2,25 

Flonelsnatkjoler 7,50 6,50 4,95 

Flonelspyjamas 9,35 6,65 

og til Herrerne 
Skjorter ni. fast Flip 	9,50 6,85 
Charmeuse Skjorter 12,85 11,25 
Silkeslips 
	

3,85 2,50 1,65 
Sokker 
	

2,50 1,95 1,35 
Halstørklæder 
	

3,25 2,35 
112  Dus. Lornmetørkl. 	3,90 2,65 
Poloskjorter, prima 
Motorhjelme, Motorhandsker 
Skindhandsker 
Pullovers, Slipovers 
Undertøj 

4,85 
8,25 
0,95 
0,78 
1,45 
1,80 
3,35 

Til Børnene er der utallige Gaver, kom ind, 
og lad os vise Dem Udvalget - uden Købetvang - 

Forretningen har oplukket 
Søndag d. 17. fra Kl. 16-20 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

4~~080~~0924~~3~ 
Til Damer: 

Halstørklæder i mange Mønstre, 
Strømper, Handsker, moderne 
Undertøj i Charmeuse, Kitler og 
Forklæder. 

Til Herrer: 
Stort Udvalg i Handsker, Seler, 
Manchetskjorter og Slips i flotte 
Farver. 
Altid de sidste Nyheder.  

Til Bern: 
Baby-Udstyr og Strømper, Luffer 
i Skind og Uld, Huer, Slipovers, 
Pullovers. 
Alt leveres i fikse Æsker. 

Se Vinduerne 

:7{ø6 deres Sulegaver iALLINGE MESSE ~a~e~u~e~3~~»~x~~1~080~~8~ 

• :Fra 2tge til 2lge 

11 Dage tit Jul 
Overalt, hvor man kommer, mær-

ker man, at Julen nærmer sig med 
raske Skridt. De Handlende havde 
i Søndags deres Vinduer pyntede 
med rare Julesager, og mange be-
nyttede Søndag Eftermiddag til en 
Tur gennem Byen. 
Paa Søndag har Forretningerne 
aabent fra Kl. 4, og i Ugen her-
efter maa der holdes aabent til 
Kl. 9. Der er saaledes rig Lejlig-
hed til at foretage sine Juleindkøb, 
og hvorfor vente til Lørdag Aften. 
De Handlende vilde være taknem-
melige for at faa Travlheden for-
delt over hele Ugen. De bliver 
ogsaa bedre og mere omhyggeligt 
expederet, naar der ikke er saa 
travlt. 

Shirley Temple i Kino 
I denne Uge faar Kino Besøg 

af Verdens Kæledægge, Shirley 
Temple i „En rask Pige". Filmen 
er et Lystspil af den store Slags 
og Pressen har været enig om, 
at det er Shirleys bedste Film til 
Dato. 

Københavns _skrappeste" Film-
kritiker skrev ved Premieren: 

„Shirley Temple er stadig vid-
underlig, lige saa bedaarende som 
altid." 

Koncerten ved Juletræerne 
Paa Søndag arrangeres der i 

Lighed med de foregaaende Aar 
en Koncert ved Juletræerne i Al-
linge og Sandvig til Fordel for 
Julens trængende. Baptisternes 
Hornorkester spiller Julens Sange, 
og Provst Petersen taler. Tids-
punktet er i Allinge Kl. 16,30 og 
i Sandvig Kl. 17,15. 

Lad denne Søndag kunne samle 
alle baade unge og gamle, og lad 
Bøsserne ved Træerne faa flittigt 
Besøg, Der er mange, som maa 
holde Jul i Fattigdom. Vær med 
til at sprede en Smule Lys og 
Glæde i disse Hjem. 

Julen paa Sygehuset 
Ligesom tidligere arrangeres 

der ogsaa iaar Bortlodning til For-
del for Patienternes Jul. 

I Aar er Gevinsterne en smuk 
Pude og en Kaffedug, som er ud-
stillet i Magasin du Nord. Lod- 

Vi lover Dem, at 

Julekaffen 1939 
skal faa en ekstra Streg 

Java og Mocca 
og derfor bliver ekstra vel-
smagende og liflig. 

Ingen Prisforhøjelse. 

Nordlandets 
Handelshus 

sedlerne kan købes i Magasin og 
paa Sygehuset. 

Vi vil gerne anbefale alle at 
købe en Lodseddel og være med 
til at skabe en glad Jul for de 
syge, som er nødt til at tilbringe 
Julen i Sengen, borte fra Familie 
og Venner. 

Lodtrækningen finder Sted Lille 
Juleaften og bekendtgøres her i 
„Nordbornholm". 

Spareforeningen 
Ved Generalforsamlingen i Man-

dags oplystes det, at 454 Sparere 
tilsammen havde sammensparet 
22592,75 Kr. (Gens. 49,81 pr. Bog). 
Sidste Aars Gens. var 51,51, og 
der var 30 Sparere mere. 

Valgene var Genvalg. 

Varm • 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

Alt i Brød 
og Kager 

Fødselsdagskringler 
Lækre Smaakager 
Den bedste Julekage 
køber De hos 

Bager E. Hald 

Olsker 
Kontrolforeningen afho3/4der Ge-
neralforsamling i Forsamlingshu-
set Torsdag d. 21. Dec. Kl. 20. 

Bestyrelsen 

All.-Sandv. Sygekasse, 
Alle Restancer skal være ind-

betalt inden Aarets Udgang, hvis 
nydende Medlemsret skal bevares. 

Paa Bestyrelsens Vegne 
P. Holm. 

Til Salg 
Grundet paa Indlæg af Cen7, 

tralvarme sælges: 
1 Kakkelovn, Bornh. Ma ski nfabr. 
1 do. Hess med Kogeru m 
1 do. lille 
1 Komfur - Alt i god Stand 
1 Centralvarmekedel (lidt defekt) 
2 Vand beholdere 

Kan ogsaa byttes med Varer 

eller lignende. 
Storegade 15, Allinge 



Køb igen i Aar Julegaverne 
i Tejn Manufakturhandel 

Telefon Allinge 8 u 

Fikse Ting i Skj,irter, Slips, Sokker, Handsker, Tørklæder 
Masser af nyttige Julegaver til Damerne 

.a111•171.1..11.1...1.■ 

Det skal være 

en fiks Julegave 
Kig indenfor! 

Vi har en Masse nye, smukke Gaveæsker. 
Foretraekkcr De nyttige Ting, har vi ogsaa 
stort Udvalg i Køkkentøj, Porcelain o.s.v. 

og saa maa De ikke glemme 

Julekaffen 

PRIMA ALLINGE 
Oac00000000O0000000000000000000000000Q00000000017000000000000O0000001.1000001,0000 
0 
0 00  

Til Julen anbefales 
0 D 

juletræer, juleblomster 
julefrugter og 
Gran til Kirkegaarden 

3 

06  
00000000000000000000000000000000000•00000000000000000000000000000000000000000 

Handelsgartner C. Jensen, Allinge 

99 •••••••••• •••••••••••• 0111••••••••••••••••1119•••• •••••••••••• ••••••••••••• 

TEJN 
øø •••••••••••••••••••• 1,•• **N** Ø» 

••••••••• øøøøøø se 999. 909 99~ ••• 0~ a 94199 9 419 øøøøøøøøøøø 	•••• •••••••• 

KLEMENSKER 
199 • •••• 999 øøøøøøø 9969 69.••••••••••••• ■41141114 •••• •••••••••••• ••••• ••••••• 911, 

1.•=.1••■ 

4~~4~8~0§~1~ 
Gead `reres .78j fikse op til julen! 

Hel Habit renset og presset kun 2,85 

K. V. LUND, Tein 
1111111111111i1I111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 

4cM3~1~1:;~ 
Ali til Juledagning og Juleknas 
i den helt rigtige Kvalitet. 

Stort Udvalg i Legetøj og nyttige Julegaver 
passende til hele Familien. 

Julekaffen bliver af den sædvanlig exstrafine Kvalitet. 

Aksel Mogensen 	Tejn 

(ap 
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(ø) 

fin 

Pi 
401 

Øl* 

II 

TA011 
bør 

 

ogsaa til c:L ane Jul levere Deres Forbrug 

af Brød og Kager 
Stegning udføres. --NB. Juledag og 2. Juledag 

samt Nytaarsdag er Forretningen lukket. 

Tage Andersens Bageri og Conditori 

ise Sulegaver 
Guld-, Sølv- og Pletvarer, Krystal og Alabast, 
Smykker, Ure ur. m. i righoldigt Udvalg 

Richard Nielsen, Klemensker 	Telefon 81 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Annoncer og Tekst til sidste Nummer af }Jul paa Nordborn-
holm“ maa være os i Hænde senest Mandag Middag d. 18. ds. 
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Masser af iDEEtil Julegaver Kom ind og se paa Sagerne 

Vi har Julegaven i ethvert Prislag 

Allinge Radiolorrfs.,tning Telf.95 

Vi fremholder som 

Nyttige Julegaver 
I eluldne, Nejmoderne 

Sportsstrømper, 
Sokker og Strømper 

Smukt Udvalg - Smaa Priser 

Nordlandets 
Handelshus 

••••••••••••••••96 øøøøø •••••••••• øøøøøøøø ••••••••••• 

Lad Julegaven 
i Aar blive 

et Par SKo 
fra 	 "(t)(  

CARL LARSEN VESTERG. 

ønsker og stiler 

efter et hyggeligt 

Hjem, 

Julegodter-Sulegaver - KØB DET I PRODUKTEN 

• 

• 

De søger noget rigtig lækkert, og det finder De i • 
• 

69 08 8 ** • øø ø øøø • • • ■•••••■ •••••••••••••• øøøøøøø • øøøøø •••: 

og Mændene opholder sig gerne og føler sig tilpas, 

hvor der er lunt og hyggeligt. Vi har stort Udvalg af 

Varer, som egner sig hertil og fremviser gerne disse, 

Nordlandets 

Handelshus 
...:Ash■ffirr■offied• 

Vi har modtaget: 

Frelsens Hær, Allinge 
Atter i Aar vil vi gerne henle-

de vore Venners Opmærksomhed 
paa vore smaa Julebøsser, der er 
udstillet i Forretningerne, det har 
været en stor Hjælp for Frelsens 
Hær til dens Julearrangementer 
for Børn og Gamle og ikke mindst 
Juleuddelingen til særligt Træn-
gende. 

Selv om vore sociale Love er 
udmærkede, findes der dog adskil-
ge Mennesker, for hvem Julen 
ikke altid betyder en Glædesfest, 
da de kun har til de daglige For-
nødenheder og intet har at skabe 
Feststemning for. 

Derfor, naar De handler til Jul, 
tænk saa med Venlighed paa dem, 
som intet har, og læg en Skærv 
i Bøsserne. 

Skulde der være nogle af vore 
Venner, som har noget Tøj, de 
ikke mere bruger, saa lad det ikke 
ligge og fylde op, men lad det 
komme til Gavn. Alt kan bruges, 
Fodtøj, Gangtøj og Linned. Har 
De noget at undvære, saa ring 
til Allinge 174 eller send en Med-
delelse til Frelsen Hær, Allinge, 
og vi henter det gerne, hvor som 
helst. 

Ærbødigst 
Chr. Svendsen. 

Skal De ud køre 

saa ring til Sandvig 63 
Gode 5 og 7 Pers. Vogne 

Vognmand 
Herluf Lind 

•••••••••• ■••••• øøøøø ••.as 
• • 
• • 

Annodebatterier • 
• haves paa Lager 	• 
• • 
• • 
• Akkumulatorer • . 

• oplades 	 •
• .. 

• • 
• • 

• 
ege* .9ellgren 	

• • 
• 

• • Olsker 	 • 
• • 
• øøøøøøø ••••• øøøøøø •••••• 

1411amalevat 
'Fjcerejate 

Herfra 
Le vertran  

ParatInolie 
Rorneflasker 

Sutter 

Prima,Allinge 

Violin 
Undervisning gives til 
moderate Priser. 

Svend Arvidsen 
Norreg. 19, Allinge 

;-'3111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIII1111111111r.: 

Grethe Kragskovs 
Viktualieforretning, Lindeplads 

Største Udvalg i alle Slags Paalæg, hjemmelavede 
Salater, Sylte, Flæskesteg og lækker Svinekam, 
Gæs og Ænder. Varerne bringes omg. Tlf. All. 45. 

MARCIPAN- OG CHOKOLADEFIGURER~- KØB DET I PRODUKTEN 



Julegaver 

`Qonrad ,dansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen Telefon Allinge 140 

Forretningen er ikke aaben Søndag  før Jul 

Armbaandsure, Lommeure, Vægure 
Consolure, Nipsure, Vækkeure, Køkkenure 

Armlænker, Halskæder, Ringe, Ørelokker, 
Naale, Brocher, Manchetknapper, 
Slipsholdere, Toiletsæt, Smykkeskrin, 
Pudderdaaser, Cigarkasser, Cigaretkasser 

Kaffeservicer, Brodfade, Lysestager, 
Vandkander, Drikkebægre, Sparebøsser 

Skeer og  Gafler i mange Mønstre 
* 
Nyt i Bronce, Alabast og grønlandsk Sten 

t(11' 	 ll 
Den tørre vellagrede Julecigar 

Kiosken 
Rodvinen, Snapsen og  Likører 

Kiosken 
Marcipanen og  Chokoladen 

Kiosken 
Julekort, Julehefter og  Lommeboger 

Kiosken 
Julepynt, Lys og  Spillekort 

Kiosken 

••••■•:- 

•c:::=»<=><==>-=> 

Alt til gammel Pris! 
Indkøbt før Krigen. 

Julekort - Almanakker - Julehefter - Legetøj 
Lædervarer, Brevpapir i smukke Pakninger. 

Papirhandelen Kirkepladsen, Allinge 

Forretningen er ikke aa ben om Søndagen. 

Lækre 5ulekager 

-- og der er mange 
Genstande herunder som 
Damerne gerne ønsker 

sig. — Gifte Mænd — ja, selv ugifte Mænd kan ud-
mærket gøre disse Indkøb, thi vore Damer kan og vil 
hjælpe og retlede paa god og rigtig Maade. 

Nordlandets liandelshus 

til Jule- og  Nytaarsfesterne 
udføres af 

P. W. SODES BAND 
Koncert samt gammeldags og  

moderne Dansemusik 
Medlemmer af dansk Musi- 

ker-Forbund 
Telefon Aakirkeby 98 og  192 
NB. Reserver Musik i god Tid i 

n.■•■=13 

Esper Hansen har faael Ily Hallo 
og  den er meget bedre. Prøv den nu til Julen 

Esper Hansens Efterf., Sandvig 
..........■•■••■■■•••■■•••••■••■■••••••■••—■■■••=. 	 rar.. 	 reffilemeaa.ammaiama ram. 

230002131:10SOSEISO1ISGSEICIECOMOSOSEDSCIDS130DS000OCIDSDECISE 
I 	 El 
O S 
O Gør Deres Indkøb af 	 El 
w cl 

s Bp,cel og Kager . G] 	 s 
2 	 I3 
s 	 EI 
ci 	hos Bager Andersen, Sandvig 	o 
S EI 

s 
D 	 Altid 1. Klasses Varer . Bringes overalt El 
El 	 D 
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Uldne varme 

Muer 
til Sengebrug  - god Kvalitet 
og  til de rigtige Priser. 

Suære store 
Plaid 

til Rejsebrug  og  Kørsel i st. 
Udvalg. De rigtige Priser i 

Nordlandets 
Handeishus 

Gør Juleindkøb 
paa den gode gamle Maade 

ved at skrive en lang Ordreseddel til Købmanden 
over de Varer, som skal bruges. 

Vi har i Tide sørget for, at Lageret er rigeligt forsynet 
med alle gode Sorter og Kvaliteter, 

som bruges i Køkkenet til Fremstilling af 

solide festlige Juleretter 
Extra Klipfisk . Extra Ris . Extra Frugter 

Vi har extra Kvalitet Bagerimel 
og  alle de Ting  som betinger godt Bag værk 

i Form af Julebrod og  Julekager 

~~~ Usædvanlig Kost. 
Zar Peter var Manden, der havde 

sin egen haandfaste Maade at ud-
øve Censur paa. Saaledes havde 
f. Eks. en Mand engang kritiseret 
Zarens Politik i en Bog, hvilket 
havde tilfølge, at Zaren blev ra-
sende og dømte ham til at spise 
Bogen ! 

Der opførtes et Skafot paa en 
offentlig Plads. Fangen blev der-
efter ført frem og gik i Gang med 
det drøje Stykke Arbejde, at spise 
Bogen Blad for Blad. Dog blev 
han skaanet for at spise Margingi 
og Omslaget, da der strengt taget 
kun kunde gøres Indvendinger 
mod Teksten. 

To Læger overvaagede Afstraf-
felsen, for at den dømte ikke for-
spiste sig eller blev kvalt, og det 
tog den stakkels Forfatter 3 Dage 
at naa igennem Maaltidet — og 
længe før det var til Ende, havde 
havde han mange Gange ønsket, 
at han havde fattet sig noget mere 
i Korthed. 

Da han endelig havde spist sig 
igennem til Bogens sidste Ord, 
var hans Mave i den frygteligste 
Uorden. og det varede længe, før 
den fungerede normalt igen ; men 
betydeligt længere varede det, før 
han igen fik Lyst til at kritisere 
sin Hersker offentligt! 

Vore Priser paa nævnte Varer er særdeles rimelige. 

Nordlandets Handelshus 

«~~1~r~(2~~ 
LØDEKØER og KVIER 

købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser. 
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges.  

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 25 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 1.ødekvier, Grise i mlle 
Størrelser, Gylte og Søer Købes, sælges, byttes 
Ved køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel G.  Tlf Rut Ker 38 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

saml alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes 

Schack og Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

— og  Gaven skal være en god Bog  fra 

KIOSKEN 

   

     

ai•MINIM 

     

  

Nu som altid 
finder De det største Udvalg af alle Slags Kødvarer i den 
lille Slagterbutik overfor P. C. Holm. — De er velkommen. 

SchacK og Chr. Jørgensen 
Telefon Allin ge 144 

Alt Julebagværk i fineste Kvalitet. Dejlige Smaakager. 

Bagning  og  Stegning Bager E. Kofoed udføres til Julen 

111111111iiiii1111111IIIIIIffilliffill111111111ffimiiiiiiiiiiiffinwiiiim111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

,̀der er kun kort .lid til Jul! 
Samme Priser som i Fjor paa 

Fotografierne 
Optagelser bedst midt paa Dagen. Aabent Søndag til 1:1. 14 

Fotograf A. Møller Telf, 4 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

I KOR med min nye 
6-7 Pers. Chevrolet 

Telefon Allinge 130 x 

KAST 
FALK 

Tejn 

Køb Cyklen hos Fagmanden! 
Den danske »Hamlet« og 11. a. 1. 1:1. Mærker anbefales. 

Vi har ogsaa Tilbehøret! 
Dæk, Slanger, Laase, Lygter o.s.v. 1. Kl. Reparations-
værksted. Batterier, Akkumulatorer. Ladestation. 

R. Mikkelsen Cykle- og  Automobilforretning, Tlf. Allinge 102. 

1:øb Deres Forbrug fra vore Udsalg og Vogne. 
Mælk 	 Altid 1. Kl. Produkter 
Fløde 	Eksport Flaskefløde. 

Smør 	 Mejeriet „Kajhjerggaard" 

MUSIK 



Sprogblomster 
,,Morgontidningen" bringer føl-

gende Sprogblomster, som sven-
ske Talere har gjort sig skyldige i: 

— Vore Talsmænd i Rigsdagen 
har klart paavist, at hvis blot 
denne Lov var blevet indført i 
Rette Tid, saa havde den slet ikke 
været nødvendig . 

— Saadan er nu engang den 
menneskelige Natur. Ingen strør 
Blomster paa en Mands Grav, før 
han er død . 

— Og  hvad tror De, der senere 
vil ske, mine Damer og  Herrer? 
Folket er et h jælpeløst Lam. som 
Regeringen vil malke til sidste 
I)raabe, for at den skal lægge 
Guldæg, indtil det er udpresset 
som en Citron .. . 

Anekdoter 
Bernhard Shaws Navn blev 

først kendt af Offentligheden gen-
nem nogle højst ondsindende An-
greb paa hans Person. Særlig 
vakte et Par Interviews pinlig 
Opmærksomhed om ham. 

Intervieweren banede sig Vej 
til hans beskedne Bolig og over-
fuste den fredelige Mand med In-
jurier og gemene Beskyldninger. 

Folk undrede sig over, at han 
fandt sig i dette, thi lidet anede 

de jo, at de haarrejsende Inter-
views var skrevet af — Shaw. 

Na a r Stalin er ude at rejse, hvil-
ket han vistnok gør saa sjældent 
som muligt, sker det altid i Spe-
cialtog. Og  som Fører for Ekstra-
togene fungerer altid en Kvinde, 
Sinaida Troizkala, som han har 
større Tiltro til end nogen Mand. 

• ••••••••.••••••••••••••• • • • 
:• Julegaver • • . 
: Pierette Strømper 	• 
: 	

• 
Tricotage. •• • • 

• • 
• Stort Udvalg 1 	. 
• • 
. Sæber og Parfumer 
• • 

TATOL, Allinge 
• 

Avertft itlordbornbolm 

E Klaverundervisning 
_ grundigt og  korrekt, gives. -=.= 

Oda Hjorthel Christensen 
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Elev af kgl. Operarepetitør 
Ednard Borregaard. 

FLORMEL 
er ikke lige godt fra alle Møller — 

men fra Gudhjem Mølle 
faar De altid det bedste. 

Forlang derfor 

GUDHJEM MØLLES MEL 
hos Deres Handlende. 

Julestegen fra Slagteriet. 
Tii Julen bal. vi 	 1. Kl. Paalæg  og  Salater 

Svinekam, Roast-Beef, 
Hamborgskinke, Mørbrad 
og  røget Helleflynder 

Dina Sørensen, Allinge 

Gør Indkøb til 
det kolde Bord hos: 

JULEGAVER SE VOR UDSTILLING! 

Allinge Boghandel Tlf. 56 
Hasle ny Boghandel Tlf. 140 

.931orrider og cfrugt 
Vihar et smukt Udvalg  i alle Slags Blomster, grønne Planter 
og  Blomsterkurve til alle Priser. 

Æbler, Pærer, Appelsiner, Figner og Dadler. 
Bestillinger paa Julekranse og  Dekorationer modtages gerne. 

F R U GTH USET v. Svend Jørgensen, Allinge 
	• 

Nye Hatte og Huer 
er hjemkommet og sælges 
endnu til gamle Priser. Thora Pedersen 

Modeforretning, Allinge 

eceeeewexgefæe2L~G® ®91C9(99e@GGC9(94C9C9C9W 

Nyttige smukke Julegaver 
kan De let finde i vort store Lager af Por-
celain, Fajance, Kaffe- og Spisestel, Frug tstel, 
Kabaretter, Kander, Skaale m. m. alt i nye 
smukke Faconer. Glasservicer i Krystal slebne 
og glatte. Glaskabaretter og  Skaale, Asietter 
og  Fade. Krystalvaser og  Skaale i flotte For-
mer. Porcelain fra den kgl. Poreelainsfahrik. 

isenkramafdelingen 
er stadig  vel forsynet og  til meget rimelige 
Priser af de sædvanlige gode Mærker i Bord-
knive, Skeer, Gafler, Forskæresæt, Fjerkræ-
sakse m. In. 
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Bestil Tid nu! • 
• 
• 

Nilfisk Støvsuger 
sælges til Fabrikens Pri-
ser og  paa samme Tie-
talingsvilkaar. 

JULE MAM-MAM 
Okse- Kalve- og  Flæskestege. 
Gæs og Ænder i Topkvalitet 

— — — og  saa alle Lækkerierne til det kolde Bord — 
dejlig  friskt og  nylavet. 

; ALTSAAN 
Skal Julemaden være tip-top saa 

W. Rømers 
Slagter- og Paaleegsforretn. All. Tlf.118-136 

Vi har nogle særlig  tykke, udsogte Filet'er, som'  er meget lækre KlipfisK •el KØB DET I PRODUKTEN 

• 
• 
• 
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Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Vi taler alle om Krigen, men 
ved vi nok om den? Søger 
De større Viden, læs da 

„Krigen" 
— det store Værk, der skri-
ves af nordiske Sagkyndige 
og  udkommer i rigt illustre-
rede Hæfter å 1,25. Se før-
ste Hæfte og  faa alle Op-
lysninger hos 

Axel Plauritsen 
Bog- og  Papirhandel, Alling e. 

dkr eieciprede - 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Alling e 

Jil Sulen! 
Sko til Damer, Herrer og  Børn. Overtræk-Sko, Støvler 

og  Galoscher. Mange Slags fikse og  varme Hjemmesko. 
Masser af SKo til gamle Priser! 

Træskomager Larsen. Allinge 

Kusk i Jens Hansens Manufakturhandel 
købes De bedste og nyttigste 

Julegaver til de billigste Priser. 

000000000000000000000 0000000000000000000o0000000000e0000000000000000000000000 
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y lJUL som til Xverdag 

fans prima Flæske-, Kalve- og  
Oksestege samt Gæs og  Ænder i 

K. JENSENS  
slagterforrets. 	

O 
 O 

  Allinge 
0 0 

Deres Haar skal sikkert ordnes inden Jul, hvorfor saa • 

ikke tage Telefonen og  aftale nærmere med Allinge 53 • •  
• • 

PERMANENT gammel Pris • • • • 

• Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser 	Kr, . 
• 

• Tete() Luxus - Systemet der aldrig  fejler 	 • 
• 

• 
• • 
• • 
• • 
• Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 •  
. e •• øøøøø •••••••••••••••••••••e••••••••••••• •••••••••• 

Køkkenudstyr 
af alle Slags i Emaillegods, Aluminium, rust-
fri Staal og galvaniserede Ting. Gasovne og 
Gasapparater, Vægte, Brødskærere, Petrole-
ums- og elektriske Ovne, Sengevarrnere. 

P. C. HOLM Allinge 

e)(Deeeereeexaicacaew et2x9w9eee4994s,(9 

Fineste fine Juleris--- KØB DET I PRODUKTEN 
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Frostmorgen 

flos Andr. [Momsen 

Vi har Lageret fuldt af Varer til de helt rigtige 
Priser. — Klædninger og Overfrakker er altid kær-
komne Gaver, men der er den Ejendommelighed 
ved den Gave, at man som oftest selv maa give 
sig den; men vi har dem hjemme nu. Ligeledes 
med Damefrakker og fine Ungpigekjoler, som vi 
har i nydeligt Udvalg til smaa Priser. 

Hvad der gælder i Rar som aldrig før - 
Julegaven skal være rigtig nyttig, og den nyttige 
Gave finder De let her. Vi nævner i Flæng: 
Gulvtæpper, Forliggere, Plaid, Duge, baade hvide og 
coul., Silkeundertøj, Natkjoler i Silke og Flonel, 
strikkede Jumpers, Strømper, Kitler, Forklæder, Dy-
netetræk, Lommetørklæder og Skindhandsker. 
Slipovers, Manchetskjorter, Bælter, Slips, forede 
Handsker, Sokker og Undertøj. Plus-fours, strikkede 
Trøjer, Sportsstrømper, Skindhjelme og til de helt 
smaa billige strikkede Sæt. Ligeledes til Børnene 
har vi i Aar igen en flot »Julegave« oven i Købet 
med Præmierehus. Alle Gaver lægges i smukke 
Juleæsker. 

ANDREAS THOMSEN 
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Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Aftenunderholdning en 
i Tirsdags paa Forsamlingshuset 
havde som sædvanlig samlet fuldt 
Hus, og det blev en udmærket 
Aften. Musikken og de flinke Di-
lettanter høstede stort Bifald. At-
tenens økonomiske Udbytte var 
udmærket, og det blev en ganske 
god Skilling, der kunde henlægges 
til Juleuddelingen. 

Juletræet paa Torvet 
er nu opstillet, og Lysene spre-

der sit milde Skær omkring sig. 
Lad dette Julens Symbol minde 

Dem om, hver Gang De gaar forbi 
det, at der findes dem, som maa 
holde Jul under meget beskedne 
Former, uden Juletræ og dampende 
Gaas paa Bordet. Vær med til at 
give en Skærv, saa ogsaa disse 
Mennesker faar lidt Juleglæde. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

tungepelse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Et Sologrelso 
sælges billigt -

Forhør om Prisen 
Alle Slags Møbler leveres 
hurtigt efter Bestilling -
fra forende Fabriker 

Ældre Møbler oppudses 

K. Munks 
Møbelhandel, Hasle 
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Vidunderligt frostsmykket Skoven staar 

med Solstrejf paa de rimstrø' de Grene. 

Som urgamle Gubber med sølvstænkt Haar 

ligger de mosgro'de Stene. 

To Solsorte pylrer ved Skovdammens Kant, 

og ,Morten" staar og mimrer mod Solen. 

Kragefar snakker om Frosten galant, 

mens Kragemor pudser paa Kjolen. 

Der lyder en Brusen over Skovens Top, 

og en Sang, der er Takten til Flugten: 

med strakte Halse en Vildandeflok 

trækker imod Levkabuglen. 

Den hvisker saa tyst, den Frostmorgens Vind 

mellem Birkestammerne hvide — — 

Saa, nu hænger Rimen i Solens Skin 

som Taarer, store og blide. 
Carl J. E. Aakerlund 

	E 

3Ce6 nyttige 
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'2 Ingen vaade „Futter" i Julen! 

Vi gaar allesammen hen og faar 
Fodtøjet repareret i god Tid hos 

OTTO HANSEN I 
Shotøisreparation — Hasle E 

Skal De bruge noget virkelig pænt og godt, saa bar 
Isenliraemmeren det, men vi har ogsaa de 
billige Varer. 

9aa altid til Jsenfirtemmeren I Største Udvalg. 

FA. ANDR. KOFOD HASLE 
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69  Det maa alle Damer gerne vide  9 
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Alt i Kolonial. Kun prima Varer 

Største Lager i Vine og Spirituosa 
Tørre Cigarer i stort Udvalg. 

Masser af Juleknas og Frugter 

Prøv vor ekstrafine Javablanding. 

Jens Nielsens Eftfl. Hasle 

0 

0 

Storegade ved „Irma" `,": 
anbefaler sig med alt til Faget henhørende. Specialitet: 	0°  

0 c, Haarfarvning - Amk. Krølning Permanent Pris 10 Kr. 
Omhyggelig Barbering. Præparation af Herrehaar, 
samt A.E.G.Bolgning for Herrer i fineste Udførelse. g 

0 

Bestillinger til Jul modtager Telefon 124 
0° 	

0 
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Nyttige Julegaver 
køber De med Fordel i TATO". 

Mange gode Nyheder i Køkkenudstyr og Tricotage. 
Stort Udvalg i Gaveæsker, Legetøj, Jule- og Dekorationslys. 

Telefon Hasle 137 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

I CARL i, E. AAKERLU N D 
Hasle Bodkerlorretning Telt 105 	g_ 

at De hos mig faar den fineste Klipning, Jern- og 
Vandondulation. Min Permanentbølgning er anerkendt 
fra Skagen til Gedser og paa Bornholm. 
Vær venlig at bestille Tid. 

der er et Sted paa Xornfiolm, 
hvor Herrerne bliver smertefrit barberet, klippet og 
og friseret efter sidste Mode. 
Haarvask, Permanent, Vandondulation m. m. 

Julecigaren og Julepiben er hjemkommet. 
0. H. Kløer, Den gamle Hjørneforretning v. Tekn. Skole 

Telefon Hasle 113 
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H. Kofoed, Herre- og Damefrisør 



Arne Dreyers 
Sager forretning 

anbefaler 
Fint Julebrød og 

lækre Julekager 

Tlf- Hasle 68 
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Annoncer og Tekst 

til næste Nummer af „Jul 

paa Nordbornholm" skal 

være os i Hænde senest 

Mandag Middag. Telf. 142 
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Deres Fotografi 
eller en Forstørrelse 

Fotografering før Jul til Kl. 19 eller senere efter Aftale 
Billeder indrammes og færdige Rammer er paa Lager 

Fotograf 
• • • Charles Svendsen Hasle - Telf. 66 • • 
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• • Den mest kærkomne Julegave er 
• 
• 

•• 
• 
• 

Julevarer 
Marcipanmasse, Overtraekehokolode, 

Juleknas, Nødder. Frugter, friske og tørrede 

Tobakker, Cigaretter, og 
Cigarer i Julepakning 

Gode lagrede Vine i forskellige Prislag. 

EINAR NIELSEN -TLF.142 
	1 

Den gamle Violin. Ti•
S HAS LE BAN K 

O 

0 

<1 Blomster og Frugt til Julen O 
fl 
	 Smukke Julekranse i Mos og Kristtorn. 

fl 
	

Nødder, Figner, Dadler, Appelsiner, Æbler. 

A. Romers Grønthandel Hasle Tlf. 20 
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I Cykler 
Den danske »HAMLET« samt flere 1. Kl. Mær-
ker i Cykler anbefales. Dæk, Slanger, Laase, Dyna-
molygter, l3atterilygter, elektr. Lommelamper. 

Radio 
Radiomodtagere og Tilbehør til srnaa Priser. 

47fasle eykieforretrzing. Ø. Jpsen 
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(Fortsat fra Side I) 

som Gemmested 	thi se, her er 
et Værdipapir, lydende paa 3000 
Daler — aah Mor, nu er vi rige 
Folk." 

Det kan nok være at hans Kone 
gjorde store Øjne. Det lød næsten 
som et Eventyr, men ikke desto 
mindre var det sandt. 

I en Fart fik Knud Spillemand 
Iagt Violinen og Stumperne ned i 
Dragkisteskuffen, trukket de lange 
Støvler paa, kom i Overfrakken 
og var kort efter paa Vej til Køb-
staden for at faa Bekræftelse paa 
Værdipapirets Ægthed. 

Hen paa Eftermiddagen kom 
han glædesstraalende tilbage med 
en stor Pakke under Armen og 
meddelte, at Papiret var ægte nok. 
Og nu blev der Højtid i den lille 
Stue. 

Dog havde Knud Spillemand 
ingen Ro paa sig. Violinen var 
stadig i hans Tanker. Og saa snart 
han havde sat et Maaltid Mad til 
Livs, gik han i Lag med Repa-
rationen. Knud var nemlig lidt af 
en Tusindkunstner, og da lian 
havde set nøjere paa den, viste 
det sig, at Skaden ikke var større, 
end at den kunde udbedres. 

Det kneb jo lidt med at faa 
Tid til at holde Juleaften. Trods 
Konens Bønner kunde han dog 
ikke holde sig i Ro. Efter at have 
læst Evangeliet, sunget et Par 
Salmer og givet Børnene deres 
Poser Godter, begynder han igen 
at lime og pille, og førend han 
slukkede Lampen og gik i Seng, 
var hele den øverste Plade samlet. 
Og allerede Juledags Eftermiddag 
var han naaet saa vidt, at Violi-
nen var sat sammen igen. 

Det var et stort Øjeblik, da han 
kundetage den sidste Klamme væk, 
sætte Strenge paa og gribe Buen. 

Hans Hjerte bankede og Haan-
den var ikke fri for at ryste. 

Men da Buen gled hen over 
Strengene, og Tonerne myldrede 
ud i Stuen, viste det sig, at Vio-
linen var blevet meget bedre. 

Og da han Andenjuledags Af- 
ten spillede til Julebal hos Niels 
Johansen, forundredes alle, thi saa 
vidunderligt og gribende havde 
Knud Spillemand aldrig spillet før. 

— — 
Bedstefader standsede og rettede 

sig lidt i Lænestolen. 
Men aldrig saa snart havde han 

sagt det sidste Ord, førend det 
lød fra den lyttende Skare: 

„Jamen, Bedstefader, hvad blev 
der af Karl Kristian?" 

„Naa, det vilde I gerne have at 
vide, ja, ja, saa skal I ogsaa faa 
det. Han voksede til, fik Lov at 
studere, blev Herredsfoged og ar-
vede den gamle Violin. Men nu 
er han en gammel Mand og Bed-
stefar til en hel Skare Drenge og 
Piger — ja, og sidder her ..." 

„lh, nej, er det virkelig den Karl 
Kristian, som slog Violinen i Styk-
ker," lød det som med en Mund. 
„Men Violinen?" 
„Ja, det er den, der hænger der," 
nikkede Bedstefaderen og pegede 
op paa Væggen. — I det samme 
aabnedes Døren. Juletræet var 
tændt! 

Mor begyndte at synge: Glade 
Jul, dejlige Jul! Og saa gik de 
ind og stemte i med. 

Vinterfodtoj et 
Vil man have fuldt Udbytte af 

det svære Vinterfodtøj, maa man 
give det en omhyggelig Pleje. Det 
er ikke tilstrækkeligt at præparere 
Læderet med Fedtsværte, men det 
er ogsaa nødvendigt med passende 
Mellemrum at pensle Saalerne og 
Overgangen mellem Overlæder og 
Saal med Olie for at forhindre 
Væden i at trænge ind. Bedst eg-
net til dette Formaal er Marvolie.  

udfører alle Bankforretninger 

Lækkert hjemmelavet Paalæg 
Gaudaost Emmenthaler, Roquefort, Gruyere og Camenbert 

Fiske- og Grøntkonserves. 	 Altid de bedste Varer, 

!1. Cyster - Ylf. 74 
	 der kan fremskaffes 

Divantæpper i stort Udvalg 
Forskydelige Gardinstænger fra 85 Orø 
Barnesenge og Barnevogne paa Lager 

H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 
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hå ded besta te Jylagrødinj, • 
• 
• nemlian • 
• • Hasle Jylaøl 

aah - ded e så dajlit! • 
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EKSTRAFIN KLIPFISK 
Letvirket og fuldvirket, 

i løs Vægt og i Pakker 
faas hos 

Grønbech Q. Co. Hasle 
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03 	 0° t t e er rigtig,  
0 

nuar man siger, at Bager Jørgensen har godt Firod. rdd.  
Har De ikke prøvet hans billige brune Kager? 	 2 

2 
— de er noget saa lækre! 

g  • De skulde til denne Jul prøve at faa Bagværket hos  i 
Bager Emil Jørgensen, Tlf. Hasle 14 g 63  

Bagning og Stegning udføres samvittighedsfuldt.  
0°  

000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000 

En god Æske Chokolade 
M 4St 

er kærkommen i Julen! 
Marcipan og Konfekt 

Bestillinger paa Brød og Kager modtages gerne. 

C. Pedersen, Sloregade, Tlf. 32 
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K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

anbefaler til Julen: Fineste Kalve-, Okse- og Flæskestege 

Altid 1. Kl. Varer 	 Tlf. Hasle 49 
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Et Lys er tændt! 
Man fuld af Undren skuer 

mod dette gyldne, 
straalende og sære, 

som pludselig 
igennem Mørket luer 

og tænder Anelser 
om det -- at være. 

Et Lys er tændt. 
Et Lys i Barnesindet, 

der brænder end, 
naarJulens Lys ej funkler. 

En Tro paa Livet, 
med sin Rod i Mindet 

om Lyset, som selv Solen 
ej fordunkler. 

4,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 

0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 

0 
O 
O 
O 

O 

0 0 

: Hanner aa Manja! 
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for har sagt.., 
at vi iaar igen skal købe 

Julegaverne i 

MANUFAKTURHUSET 

Og  Manufakturhuset er propfuldt af dejlige prak-

tiske Julegaver: Bordtæpper og -Løbere, Divan-

e2pper, hvide og kulørte Duge, Dundyner, Silke-

tæpper og Dynebetræk. 

erne er der smarte Hjoler, lækkert lin-

er og Silkestrømper - Herrerne er 

faa Manchetskjorter, Slips, Halstør-

er og Sokker - Vi har en Masse 

der til Baby og - endnu smaa Priser 

over hele Linien. 

HANIF1111111111111SIT«HASLE 

Det bedste 
er ikke for godt 

til Julen 
Gaasen skal fyldes med de store, 

gode SvedsKer - Risengrøden maa 

være fristende - og skal det være 

rigtig Jul, Køber De Dem en god Ci-

gar og en Flaske vellagret, god Vin 

fra et af Landets førende Firmaer. 

Dette Kan vi tilbyde Dem, fordi vi 

altid har det store Udvalg. 

Vi fører Kun det bedste, 
De er derfor altid sikher paa at faa 

de prima Varer, naar De gør Deres 

Indkøb hos os. 

GrembecheCo. 
HASLE 	 TELEFON I 

ULESTEMNING 
paa oeindeplads... 

Nordlandets 
Handelshus 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 
	

Telefon Allinge 7 

er Børnenes Fest, 
og naar vi glæder 
Børnene, saa føler 
vi selv Glæde. 
Vi har et mægtigt 
Udvalg af smukke 
og solide Ting til 
passende Pris, til 
Gavn og Glæde for 

Far og Mo'r 
Søster og Broir 
Giv Børnene Lov 
til at følge med. 

Julen 

Kundeservice 
det er: naar man kommer hjem 
og faer undersøgt sine Indkøb 
og saa siger til sig selv: 

Jeg har faaet de rigtige Varer 
til de rigtige Priser. 
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Julegaver 

julevarer 

Juleknas 

- kor6 det 

PRODUKTEN 
Telf. Allinge 10 


