
lidgitar i Allinge-Sandvig. 

Olsker, Rutaker, Ral og Klenreenn. 
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memown~ 	 

Saa gaar vi atter ind til Julens 
glade Stemninger! 

Nordbornholm 
udgaar i Dag med Tillæg — 
Nr. 356 A. Annoncer til vort 

Julenummer bedes indleveret 
senest Tirsdag, 

Ludvigsens Historie, 
Af Anna Vedde. 

—o— 
Dørklokken ringede. — 
saa tidlig knap syv. — Allige-

vel anede jeg, at det var Dagens 
første Tigger der stod derude. Den 
ganske Dag kan gaa med at staa 
ved Døren og uddele Almisser, 
tænkte jeg ærgerlig — og maaske 
ell Smule morgenmuggen. Og saa 
ved man ikke engang om det er 
forsvarligt paa den Maade at op-
muntre Lediggængeri. Maaske var 
det min Nysgerrighed, som over-
vandt Modviljen, da jeg lidt tøven-
de aabnede Entredøren. 

— Om Fruen vilde gi' en Skil-
ling til en Kop Morgenkaffe, An,  
modningen blev fremsat i en fri 
modig Tone, der stod i underlig 
Modsætning til Mandens blege, 
forkomne Udseende. Der var no-
get ved hele Personen, som tog 
mig om Hjertet og fik mig til at 
byde ham indenfor. Kaffekanden 
stod netop og snurrede over Gas-
blusset. Traktement paa Stedet var 
sikkert den bedste Løsning paa 
min Konflikt om Ret og Uret. 

Bænket ved Køkkenbordet i min 
lille, københavnske Lejlighed skyl-
lede den fremmede nu den ene 
Kop varme Kaffe ned efter den 
anden, alt mens jeg forsynede 
ham med Smørrebrød. 

Ved den tredie Kop kom Sam' 
talen i Gang. 

— Det linner gevaldigt med lidt 
varmt i Maven. Jeg ska' sige Fru-
en, jeg har nylig lagt paa Hospi-
talet med min Ryg, og saa er den 
jo ikke saa gunstig, naar man in-
gen Nattelogis har. Naar man ba-
re er rask, kan man sagtens „hol. 
de Fanen") nogle Nætter, det har 
jeg prøvet før. — „Nu ska' Fruen 
ellers baresten se en Uldvest. Se, 
det er en Uldvest, hva Den fik 
jeg af min Sygeplejerske! — Ja, 
det er jo Dametøj; men se, hvor 
flot den sidder . . . 

Jeg beundrede naturligvis baa-
de den gode Uldvest og den flin-
ke Sygeplejerske. 

Ja man har jo engang haft 
bande Overfrakke og alt det. -
Kanske Fruen har Lyst til at se 
mit Billedgalleri? Op af Inderlom-
men hev min Gæst nu en slidt 
Lommebog og af den fire smaa 
Amatørfotografier. Billeder af et 
ungt Par og to Smaapiger. Paa 
et af dem saa man Familien lej-
ret paa en aaben, solbeskinnet 
Plads i en Skov Madkurven stod 
i Forgrunden og en Fordvogn lidt 
tilbage. 

.Se, det er altsaa maj og Ma-
rie og vores Pigebørn paa Skov-
tur. Det blege Ansigt fik Farve og 
Liv, mens han fortalte videre om 
Marie og Børnene. 

Ja, se Marie det var en Kone 
kan Fruen tro. Sikke hun kunde 
synge og le og bruge Hænderne 
Og fin som nogen københavnsk 
Dame var hun saadan en Søndag, 
naar vi kørte ud i egen Bil! Selv-
følgelig, det var for Forretningens 
Skyld vi havde den. — Her skal 
Fruen se vore Reklamesedler, som 
er fra den Tid, da vi drev Hør-
kramforretningen ude paa Vester-
bro. 

Med en Andagt som drejede det 
sig om Tusindekronesedler lagde 
han to krøllede Papirlapper paa 
Køkknbordet og jeg læste Nav-
net : H P_ Ludvigsen. 

Saa blev Lom mebogen atter;sk u b-
bet indenfor Sygeplejerskens Vest, 
men Ludvigsen kunde ikke blive 
færdig med at fortælle om Maries 
Dyder, Børnenes Yndigheder og 
de gyldne Tider, da de havde egen 
Forretning paa Vesterbro. Ogsaa 
ur. Barndomshjemmet nede ved 
Ringsted fortalte Ludvigsen, om 
Moderen som var død, og Brød-
tene, som var rejst til Amerika. 
Det, der havde ramt ham haardest, 
var dog, at hans elskede Marie 
var lagt i Graven, saa han nu var 
lige saa ene som i Barndomsda-
gene. 

— Jamen Børnene? De søde 
Sinaapiger ? 

— Børnene, ja, man har dem, 
og man har dem ikke, 

— Hvordan det var at forstaa ? 
— Jo, da Marie var borte, for-

talte Ludvigsen mig videre, da 
Forretningen gik i Stykker.  og han 
selv blev syg, havde en Familie, 
som han og Marie havde kendt, 
elm Skrædermester Petersen, tilbudt 
at tage Børnene, som deres egne, 
naar de fik Bohavet med, og der 
havde de smaa det godt i alle 
Maader. 

Aftalen var, at Børnene skulde 
være Skrædderens, og deres Far 
holde sig fra dem i Fremtiden. 
Men at den Kontrakt ikke var nem 
at holde, læste jeg paa Ludvigsens 
s'trende Hageparti og fugtige øjne. 

Jamen, jeg si i dem alligevel 
somme Tider, smilede Ludvigsen 
nu helt skælmsk, idet han skub-
bede den tømte Kaffekop fra sig. 
Jeg møder dem, naar de kommer 
ud fra Nyboder Skole. Saa gaar 
jeg ind i Østre Anlæg, hvor vi 
har vores egen Krog. Rigmor, den 
store Pige, har faaet saadan en 
fin Skoletaske, og Bitten er blevet 
saa stor og køn. De siger, de har 
det godt, og hvad kan jeg saa for= 
lange nier. Naar jeg har Penge, 
giver jeg en Konditortur, men 
Fruen kan tro, de er kloge nok 
til at tie om det. 

Marie lærte dem at bede Aften-
bøn, og Rigmor siger, at de beder 
for mig, deres rigtige Far, hver 

Atter i Aar har Allinge Elektrici-
tetsselskab rejst et Kæmpe-Juletræ 
paa Kirkepladsen, hvor det hver 
Aften lyser festligt op og minder 
os om, at Julens store Højtid nær-

mer sig med hastige Skridt. 
Oppe i Skoven ved Borre har 

det staaet i mange Aar og vokset 
sig stort og smukt, fra den store, 
dystre Skovensomhed er det hen-
tet ned til Byens travle Centrum, 
for at lyse op og minde os om alle 
dem, som lever paa Livets Skygge-
side, de ensomme gamle, de mange 
Familier i trange Kaar og Børnene, 
hvis undrende øjne spejler sig i 
Lysene og tænder Forventningens 
Festglæde. 

I Modsætning tit de mange smaa 
Juletræer i vore Stuer, som blot 
enkelte Aftener i Lysenes Glas sam-
ler Julens Stemning, tændes Byens 
store Juletræ i god Tid, for at 
minde os om, at det nu er Tiden 
at gøre vore Juleindkøb hos Køb- 

Aften. Og selv om jeg ikke er saa 
god til de Dele, beder jeg dog 
mange Gange hver Dag Gud, om 
at passe paa mine smaa Lam. -
Jeg ved ikke, om det er forkert. 
men tit beder jeg Gud om at føje 
det saadan, at jeg igen kan faa 
Lov at bo sammen med mine 
Børn. Naar det er værst med Ryg-
gen — Lægen siger, det er Lun-
gehindebetændelse — tænker jeg, 
at det maaske først sker om i 
Himlen. — 

mand, Bager, Slagter og Gartner. 
Det skal ogsaa hjælpe os til at 
tænke over, at der er mange Men-

nesker, hvem Tanken om Julega-
ver, Julemad, Lys og Fest blot er 
en Kilde til Bitterhed og Sorg, da 
de gennem lang Arbejdsløshed og 
trange Kaar mangler Evnen til at 
skabe Glæde indenfor deres kæres 
Kreds. Byens store Juletræ skal 
minde os om de mange smaa Hjem 
i de trange Stuer, den store Børne-
flok, som vanskeligt lader sig mætte 
— minde os om at ogsaa Børnene 

skal have en glad Jul. 
Lad os tænke paa det, naar vi 

ser Julens Træ, og lægge vort Bi-
drag i de anbragte Bøsser, for ef-
ter Evne at være med til at sprede 
Juleglæde paa Aarets største Fest-
dag. Søndag Eftermiddag spiller 
Hornorkestret atter paa Torvet, 
og Pastor Petersen taler om Julens 
glade Budskab: Mange vil sikkert 
overvære den smukke Højtidelighed 

Naa, nu skal jeg af Sted. En 
Kammerat har lovet mig Part i 
en Bananvogn, men ser De Frue, 
man skal immer ha' to Slags paa 
Vognen, Bananer og Æbler, det 
bedst. 

I de følgende Maaneder kom 
Ludvigsen af og til op til mig i 
mit Hjem. Ikke just for at bede 
om Hjælp, men han trængte til at 
tale med mig om Rigmor og Bitten. 

Der var Tider, da Ludvigsen  

var lige ved at miste sit ellers 
saa frejdige Mod, det var naar 
Sygdom og Arbejdsløhed slog sig 
sammen. Engang var det helt for-
tvivlet, alle Forsøg slog fejl, og 
strengt Arbeide kunde han ikke 
udføre. 

Men ved De hvad, Frue, fort-
satte Ludvigsen stille. Jeg har tit 
maattet tænke paa min gamle Læ-
rers Ord: „I Vanskeligheden lig-
ger Velsignelsen". Den Gang for-
stod jeg ham ikke. Nu har jeg op• 
levet det. Min Ensomhed og Mod-
gang har ført mig hen til Gud og 
nu ved jeg, at han lever og bøn-
hører. Jeg ved ogsaa, at jeg har 
syndet, for jeg har levet uden Gud, 
og gaaet mine egne Veje. Alligevel 
tør jeg tro, at jeg har hans Tilgi-
velse og er hans Barn. 

En Time efter at han var gaaet 
fra mig den Dag. kom Ludvigsen 
igen, nu med hele Ansigtet i et Smil. 

Texa Col raabte han og slog 
Smeld med Fingrene. Texas en 
amerikansk Stat? og en Ko? 

Taxa Co. Javel, nu forstod jeg, 
Arbejde ved det store Automobil-
selskab. Let Arbejde. Bravo I 

Anden Juledag i Fjor ringede 
det paa min Entredør. Naturligvis 
igen en Betler. Ikke engang en 
højhellig Juledag kan man have 
Fred i sit eget Hus! Og hvad er 
saa rigtigt? Skal man sige Ja el-
ler skal man sige Nej? 

Jeg lukkede op. —Og der stod 
Ludvigsen med sine to Smaapiger, 
Rigmor og Bitten ved Haanden 

Kaffen kom paa Bordet. Børne-
ne saa paa Billeder og spiste Ju-
teknas, mens Ludvigsen og jeg 
havde meget at tale om over Kaf-
febordet. 

Hele Sommeren havde han haft 
Arbejde ved Taxa Compagniet. 
Hans Paalidelighed havde tiltalt 
hans Overordnede, saa han nu 
havde opnaaet en god og velløn-
net Stilling indenfor den store 
Virksomhed. Det regelmæssige Liv 
og de blidere Kaar havde haft en 
god Virkning paa hans Helbred, 
men navnlig havde en stor Glæde 
været en sand Vidunderkur. Det 
skete saaledes ; Skrædermester 
Petersen og hans Kone havde en 
Aften staaende bag Sovekammer-
døren overværet en Samtale mel-
lem Rigmor og Bitten om deres 
Fader og om deres Sammenkom-
ster med ham i deres egen Krog 
i Østre Anlæg. Og navnlig havde 
det rørt Plejeforældrenes Hjerter, 
da de hørte de to Børn bede saa 
inderligt for deres rigtige Far. Da 
havde Petersens besluttet at ind-
byde ham til at komme i Hjem-
met, saa ofte han vilde, og det 
var blevet til alles Glæde. 

— Jamen, nu har Fru Skræ-
dermester Petersen taget Navne-
forandring, sagde Ludvigsen med 
sit gamle skælmske Smil. 

— Naa? 	Naa ja, det faar jo 
undertiden Medlemmer at den sto- 



har et stort og smukt Udvalg i 

nyttige og gode Julegaver 
til Damer, Herrer, Børn og til Hjemmet. 

NORA 

Gaverne lægges i smukke Æsker. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

VICTOR PLANCK 

ino~e~e~e~ 

iografen. 

Fredag og Søndag Kl. 8 

Lille Mand, hvad nu 
Efter Hans Falladas Roman 
Hovedrollen Herman Thimig. 

NU KOMMER 

„Lille Mand, — hvad nu?" 
SOM FILM! 

Det er en Gloria-Film, der har 
været saa heldig åt sikre sig 
Filmatiseringen at Hans Falladas 
Roman „Lille Mand 	hvad nu ?" 
Ligesom Bogen er blevet Sæso-
nens „hest setter", vil utvivlsomt 
Filmen overalt blive et Tilløbs. 
stykke af Rang. 

Hvem vil ikke gerne se alle de 
mange Personer, man ved Læs-
ningen er kommet til at holde af, 
levendegjort i Filmen 1 En Række 
af tysk Films bedste Kræfter spil-
ler Hovedrollerne: Hermann Thi-
mig spiller Pinneberg — Hertha 
Tilile: hans lille, tapre Kone Pus-
ser — Victor de Kowa, tysk Films 
nye Elsker : Heilbutt — Ida Wiist: 
Mia Pinneberg, den letfærdige Sted,  
moder — Fritz Kampers har ta-
get Jachmann lige paa Kornet. 
Endvidere Jacob Tiedtke som Køb-
mand Kleinholz, Poul Henkels 
som Personalechefen Lehmann osv, 

Filmen er iscenesat af Dr. Fritz 
Wendhausen, og Harald Fi')hmelt 
har til Filmen komponeret en ret 
iørefaldende Tango, „Klejner Man n 
— was nun ?". Denne Melodi er 
allerede populær paa Danserestau-
terne og spilledes for nylig lige-
ledes i Radioen. 

„Lille Mand — hvad nu?" faar 
paa Fredag d. 14 ds. Primiere i 
Biografen i Allinge. 

Udsalg.  
at haandvævede Pudestoffer, fær-
dige Puder, mindre Tæpper in. ni 
udsælges fra d. 14.— 24, ds. Kl. 
1-5 Eftm. 

Sophie Grønbech, Sandvig. 

200 prima hvide 

Italienerhøns 
sælges billigt paa Grund af Om-
bygning. 

Jobs. Schou, Hammershus. 

Lad 	i Aar 
blive et Par Sko fra 

C. Larsens Skotsislorr. 
VESTERGADE, ALLINGE. 

Et Parti frasorteret 

Damefodtøj 
udsælges til betydelig nedsat Pris. 

C. Larsens Skotøjsforr 
VESTERGADE, ALLINGE. 

7fjerielig !ÅR 
for udvist Deltagelse ved vor kære 
Moder, Marie FdIt's, Død og Be-
gravelse. 

Børnene. 

En kærkommen 

Luxusspisen i Juletiden er ogsaa 

Nliplisk og Aisengred 
vel at mærke, naar Husmoderen kan faa de rigtige Raavarer 
at lave af. — Vi sælger disse bedste Kvaliteter, og Priserne 
er endda meget rimelige —. 

Nordlandetsi 

Har De prøvet Rubows Honningbrød? 
Naa ikke! Saa skulde De prøve at kigge paa det i Produkten. 
Den første Sending blev udsolgt paa 2 Dage. Nu er Lageret 
i Orden igen. Det er rigtig noget som hører til i Julen. 

E. M. Bech. 

fil hulen 
anbefales 

smukke 	juleblomster. 
Stort Udvalk i Blomsterkurue 

• (5 Sammenplantninger. 
)Yi'an2e smukke julekranse. 

Gran i Bdt. til Kirkeaarden. 
illige Yad- o Spis2Øbler. 

. Fr4kurue, Vindruer, Dadler. 
• 

 
Figen, appelsiner i flere Stør. 

Se Udstillingen Søndag. 

Brodr. Andersens Handelsgartneri 
— -d.elefon 110. 

Der kan virkelig gøres 
Juleindkøb -- uden Penge, 

thi vi tager alle Slags sunde Sædvarer som Betaling 
— og efter høj Vurdering —. 

Slagtede Gæs, - Ænder, - Vildt 
prima Kvalitet, modtages den 18.-19.-20. ds., større Partier 
bedes anmeldt forud. — 

N kp ril a ti dets Handelstids. 

Køb Deres Brød i 
Th. Andersens Bageri, Sandvig. 

re Familie. Petersen, mente jeg 
— Ja, nu hedder hun Fru Lud-

vigsen. 
Det krævede dog virkelig en 

nærmere Forklaring. 
Jo, i August var det sket, at 

Skrædermester Pedersen pludselig 
havde faaet en heftig Lungebe-
tændelse, som i Løbet af 8 Dage 
blev hans Død. Og saa — ja, saa 
havde Fru Petersen og han holdt 
Bryllup Søndag tør Jul. — Ikke 
at jeg har glemt min Marie, men 
Fru Petersen og jeg var nu fælles 
om Rigmor og Bitten. Dem vilde 
vi begge give den allerbedste Ju-
legave -- og det syntes vi, var 
en Far og en Mor. 

0) Holde Fanen. Gaa paa Gaden om 
Natten. 

• • • 
• • 

• 
• 

i forskel. Træsorter. 
øø

•• 
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Cigarkasser, Cigaretror 	• 
Cigaretetuier i Sølv og Chrom : 

do. 	farvede 	 • 
• 

Cigaretæsker 	 • • 
Armbaand, Fingerbøl 	• 
Sølvhalskæder 	 • 

• 
Julestager, Lysestager 	• • 
Bogmærker, Frakkeskiolde 	• 
Pudderdaaser, Sølv og farvede •• 
Juleklokker 

•• ,,,•••••••••••••••••••• 

Julegaver 
•• ••••• øøøøø ••••••••.% 

Naale i Guld, Sølv og Chrom • • 
Smykkeskrin, Krystalkæder, 	• 

alle Priser og Farver 	• 
• 

Cigarklippere, Armringe 	• 
• 

Ringe, 14-18 Karat 	• 
Guld- og plet. Manchetknapper • • 
Daaser, Urkæder m. m. m. 	• • 
Alle sidste Nyheder 
moderne Toiletgarniture 	• 

i 	
• 

Sølv og Chrom samt 	• 
fikse Laksæt 	 •

• 
Nyheder i Bronce og Alabast. 

..06* • •• • • •• • • • ••• • • •• 
.5
• ••  

• Samler Deres Veninde • 
• paa Sølvtøj? • 
• saa er den bedste Julegave • 
• noget i hendes Mønster. • 
• Største Udvalg i alle Slags 

Skeer og Gafler • 
• i Sølv og Plet. 
• 
• 

Moderne Mønstre. • 
-•••••• øøøøø •••••• ••• • 

Allinge Ur- og 	51 
Guldsmedeforretning. • • • • 

• 

..
.••••••••••••••••••••

•• 

: Forretningen er ikke aaben 
Søndagen før Jul. 

••••••••••••••••••••••• 

   

   

 

Olsker 

 

Husmands Kreaturforsikrings-
Selskabet modtager Policer og 
Kontingent hos Oluf Christiansen 
den. 28. og paa Dalegaard d. 29. 
fra Kl. 1.30 til 4. 

Chr. Jensen, Sogneformand. 

Køb 

Julegaven 
i PRIMA! 

Mange fikse og nyttige 
Gaver til billige Priser. 

Prøv vor ekstrafine Julekaffe. 

var igen udsolgt, men atter i Dag har jeg faaet 
en Tønde af dette fine Kod hjem. 
Prisen er uforandret billig. 

Rigtige Varer 
Rigtige Priser • 

Kob 

Juleskoen 
i Sko centralen 
Hvad skal Frokostbord 
krydres med til Jul? 

en ekstrafin Rollmops 
et Styk røget Hellefisk, 
Prøv endvidere min fine 

Kryddersild fra Gudhjem. 

Jul Hansens Enke 
Tlf. 10 — Sandvig. 

Prøv min fine, ant efalede Sylte, 
Medisterpølse, Lungepelse, 
hullepølse og Sildesalat. 

Ogsaa hos 

Alfred Itioller 
finder De gode Julegaver. 

Foto-Apparater 
Films, Tasker 
Aniatoralbum, sidste 
Keramik 	Nyheder 
Bronceramm er 
indrammede Billeder 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Alt udført af bornh. Arbejdere. 

Telefon 127. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 
Allinge Bogtrykkeri 
•0■00111., 	 

Restancerne 
for 6. og 7. Ferniin 1934-35 for 
personlige Skatter og Ejendoms-
afgifter rn. in. samt I. Halvaars 
Statsskat med Forhøjelse af Ind-
komstskat i H. t. Lov af 20.-5. 33 
er undtr den 7. ds af Dommeren 
i Rønne autoriseret til Udpantning, 
som uden videre Varsel vil blive 
paabegyndt den. 17. ds. 
Allinge-Sandvig, d. 8 Decbr. 1934. 

M. Bloch. 

En kraftig, reel 

Enspænderhest 
og en Fastvogn er til Salg. 

Hansen, Myrenhej, Olsker, 

••884111. 

. 
• 

købes i Aar hos 	• • 
Conrad Hansen • 

som har de rigtige Ting og 
store Udvalg i flotte moderne • 
Væg- el. Consols- T 

Ure 
i 	

og Nips- u re 

Julegaven 

5. 
: Barometre 

i Eg og Mahogni 
: Termometre 

alm. og Min. og Maksimum 
Briller, Læseglas 

• 
• Brilleetuier • 
• Dame- og Herre-., 
• Armbaandsure • 
• i Guld, Sølv og Chrom 
•• 

Conrad Hansen. 

Tlf. 140. 

JULEGAVE Det fine Island. Lammekød 
er en Æske Luksuspost 
med Navn. Findes i righol-
digt Udvalg — for enhver 
Smag i 

Allinge Bogtrykkeri. E. M. BECH 


