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Julemorgen Skoven. 

Nr. 32. Følg med :  

Ønsker De THE 
med Kraft og Fylde ? 

— saa LOTUS. 
De faar den hos P. C. Holm 
og i Nordlandets Handelshus. 

en gros M. & V. Salomonsen 

Else. 
Julefortælling af N. L. 

„Aah, Mor, Mor, jeg tror, at 
jeg kommer til at opleve noget 
meget mærkeligt i Dag. Jeg har 
drømt i Nat." 

Det var Enke Maren Lundgaards 
lille tiaarige Else, der pludrede 
løs, mens hun satte en Kop Kaffe 
og et Stykke Brød til Livs. 

„Hvad mærkeligt mon du dog 
skulde komme til at opleve?" lød 
det fra Moderen. „Du ser vist 
flere gnavne og vrantne Ansigter 
end milde og venlige paa din 
Tur." 

Sagen var, at Else gik fra Has 
til Hus og falbød Sprællemænd 
og Papirsblomster, som Moderen, 
der var lam i det ene Ben, lavede. 

Gerne havde hun sparet sin 
lille Pige for denne alt andet 
end morsomme Bestilling, men 
hvad skulde hun gøre? Det kneb 
saa haardt for hende at faa Ud-
kommet. Saa havde hun fundet 
paa at lave Blomster og Sprælle-
mænd, og Else havde saamænd 
ogsaa solgt rigtig godt de Dage, 
hun havde været ude. 

Men alligevel var det tungt. 
„Naa, naa Mor," lød det frej-

digt fra Else, da hun havde tyg-
get af Munden, „naar bare jeg 
kan hjælpe dig, hvad gør saa 
det, at jeg skal løbe nogle Ga-
der igennem. Det tager jeg ingen 
Skade af, men nu maa jeg nok 
af Sted," 

Hun kastede et Blik paa Vække-
uret, tog hastigt Kaabe og Hue 
paa, gav Moderen et Kys og for-
svandt ud af Dørene med Spaan-
kurvene under Armene. 

Og een, to, tre, saa var hun 
nede af de mange Trapper og 
stod paa Gaden. 

Smaanynnende løb hun hen 
ad Fortovet. Endnu var der ikke 
mange Mennesker paa Gaden, saa 
hun kunde komme hurtigt frem 
med sine store Kurve. Det var 
en at de sidste Dage før Jul. 
Koldt var det, Gaden var sølet, 
og Vinden for hylende om Gade-
hjørnerne, men Else lagde ikke 
synderlig Mærke til det; thi hun 
var i rigtig godt Humør. Naa, det 
var hun tor Resten næsten altid, 
og et godt Humør hjælper over 
mange Vanskeligheder. 

Men med eet standsede hun. 
Hun havde jo glemt at fortælle 
Moder sin Drøm. Det var kede-
ligt. 

Skulde hun løbe tilbage? 
Nej, det havde hun ikke Tid  

til. Hun skulde helt ud i Villa-
kvarteret. Her maatte sikkert kun-
ne gøres en god Forretning. 

Ja, saa fik hun vente med at 
fortælle Drømmen til om Afte-
nen. - 

Men hvad havde hun da drømt? 
Jo, det forekom Else, at hun 

havde set et stort, stort Hus, og 
hun mente ogsaa at have set et 
Juletræ i en af Stuerne. 

Mon ikke det skulde betyde 
Glæde. 

Else er naaet ud i Villakvar-
teret og begynder paa Forret-
ningen. Hun bliver ikke modtaget 
lige godt alle Steder. Flere Steder 
bliver Døren smækket i for Næsen 
af hende, og hist og her vanker 
der endog vrede Oi d. 

Naa, de fleste Steder møder 
hun alligevel Venlighed og gør 
rigtig god Forretning. Ja, det 
indtræffer endog hist og her, at 
hun bliver bænket i det varme 
Køkken og bliver proppet med 
god Med og varm Kaffe. 

Næsten inden Else ved af det, 
er det langt hen paa Eftermidda-
gen. 

Dagen er jo saa kort, og det 
begynder allerede at skumre. Og 
ved et Eftersyn i Kurven viser 
det sig at hun snart kan melde 
udsolgt. 

Hun stikker Haanden ned i 
Kaabelommen og føler paa Penge-
pungen. Den er saa tyk, at den 
er ligeved at revne; vel er det 
mest Kobberpenge, som den in-
deholder, men der findes dog og-
saa nogle blanke Sølvskillinger 
imellem. 

Else nikker og smiler. 
Det h.ir været en rigtig god 

Dag, og hvor vil Moder blive 
glad, naar hun kommer hjem og 
lader Skillingerne rulle ud over 
Bordet.  

Skulde hun ringe paa endnu 
et Par Steder, eller skulde hun 
vende hjemefter? 

Hun sætter sig ned paa en 
Trappesten og tænker en Stund, 
men hun har ikke siddet mange 
Minutter, tørend hun mærker, at 
hun er meget træt. Hun beslutter 
derfor at begive sig paa Hjemve-
jen. Med (ilæde tænker hun paa 
det lille Tagkammer, hvor dejligt 
det vil blive at sidde i sin lille 
Stol ved Siden af Kakkelovnen 
og fortælle Moderen om Dagens 
mange Oplevelser. 

Hun rejser sig og begynder at 
gaa, men hun er ikke kommet 
ret langt, førend hun standser 
ved en stor Villa. Hun kommer 
til at tænke paa Drømmen ; der 
er noget ved den Villa, som 
minder hende om Drømmebyg-
ningen. Maaske det kun er Stør-
relsen, men alligevel faar Else 
lige med eet en uimodstaaelig 
Lyst til endnu en Gang at fal-
byde sine Blomster, og hun gaar 
hen til Villaens Hoveddør og  

trykker paa Ringeapparatets Knap. 
Nogle Sekunder gaar, da kom-

mer der Lys i Entreen, og en 
gammel Dame lukker Døren op. 

Beskedent fremfører Else sit 
Ærinde. 

„Nej, jeg har ikke Brug for 
noget," lyder det vredt, og Dø-
ren smækkes i med et Brag. 

Men hvad sker ? 
Uden at Else mærker det, er 

en Flig af hendes Kaabe kom-
met i Klemme i Døren, og da 
hun vil gaa, mærker hun, at der 
er noget, som holder hende fast. 
At det er Kaaben, der er kom-
met i Klemme, tænker hun ikke 
paa, og hun giver et hjerteskæ. 
rende Skrig fra sig. 

Den gamle Dame kommer fa-
rende og lukker Døren op, men 
idet hun bliver fri, faar hun Over= 
balance og styrter paa Hovedet 
ned ad den temmelig høje Sten-
trappe. 

Damen skal lige til at skælde 
ud, men da hun ser Pigen falde 
og blive liggende foran Trappen, 
glemmer hun det dog og iler for-
færdet ned og løfter hende op. 

Og hvad ser hun? 
Else er ligbleg, og i den ene 

Tinding har hun et Saar, hvorfra 
Blodet løber stærkt. 

„Det er dog skrækkeligt," mum-
ler Damen. Men der er kun eet 
at gøre, og det er at bære den 
lille Pige ind i Stuen, vasker Blo-
det at og forbinder hende. 

Særlig dybt var Saaret ikke, 
og det varede da heller ikke læn-
ge, førend Else vaagnede op. 

Da hun har set sig lidt om i 
den fine Stue og er blevet klar 
over, at hun ikke drømmer, giver 
hun et lille Ski ig fra sig og vil 
rejse sig op 

Men nu kommer Damen ind, 
sætter sig ved hendes Side og 
begynder at snakke; og snart er 
Else klar over, hvor hun er, og 
hun fortæller Damen, hvis Navn 
er Frk. Krog, hvorledes det var 
gaaet til, at hun var faldet, og 
at hun hedder Else. 

„Stakkels lille Else," nikkede 
Frk. Krog og stryger hende var-
somt over Panden, „det er alt-
saa min Skyld, at du nu ligger 
her, men godt er det, at der 
ikke skete noget værre. Saaret er 
ikke ret stort, saa jeg tænker, at 
du kommer hjem til din Moder, 
allerede i Aften. Du maa ikke 
være vred paa mig, lille Else. 
Grunden til, at jeg var saa uven-
lig imod dig, var, at jeg hele 
Dagen har været i trist Humør, 
men nu er det heldigvis borte." 

Og saa smilede Frk. Krog til 
hende. Forundret saa Else paa 
hende. Aldrig havde hun tænkt 
sig, at der kunde komme et 
Smil i det Ansigt; men nu for-
svandt de vrede Træk, og det 
blev endda helt kønt. 

„Lille Else," siger Frk. Krog 
med eet, „nu skal du rigtignok 
have noget godt at spise og en 
Kop varm Te." 

Derpaa stopper hun Tæppet 
varsomt om Else, smiler og gaar 
ud i Køkkenet. 

Et Kvarters Tid gaar. 
Saa komme] Frk. Krog med 

fint Smørrebrød og lækre Kager, 
Hun sætter sig ved Elses Side 
og nøder hende til at spise. Straks 
mener Else ikke at kunde spise 
noget, men da hun faar begyndt, 
glider der alligevel nogle Styk-
ker ned, medens Snakken gaar 
livligt mellem hende og Frk. 
Krog. 

Og bedst som Frk. Krog sid-
der og passiarer med Else, bli-
ver hun saa forunderlig varm 
omkring Hjertet. Hun føler sig 
saa glad, som hun ikke har væ,  
ret i lange, lange Tider ved Tan-
ken om at have været god mod 
Else. 

At det at være god mod an-
dre virkelig kan bringe Glæde, 
havde Frk. Krog næsten helt 
glemt, og pludselig siger hun : 

„Else, nu følger jeg dig hjem 
og hilser paa din Moder.' 

Else mente ellers, at hun godt 
kunde tage hjem alene; men det  

vilde Frk. Krog ikke høre Tale 
om. 

Nede ved Trappen laa Kurve-
ne med Sprællemændene og Blom-
sterne, dem sankede Else op, og 
saa gik det hjemefter. 

Da Vejen var temmelig lang, 
steg de ind i en Sporvogn, saa 
snart de naaede Hovedgaden, og 
et Kvarters Tid efter stod de ved 
Huset, hvor Else boede. 

Det kneb for Frk. Krog at 
komme op ad de mange Trapper, 
men det lykkedes dog. 

Elses Moder blev straks lidt 
forskrækket, da hun saa sin lille 
Pige med Bind om Hovedet, 
men blev dog hurtig beroliget, 
da Frk. Krog havde forklaret, 
hvorledes Uheldet var sket, og 
at Saaret var ret ubetydeligt. 

Og snart var der en livlig Sam-
tale i Gang mellem de to Damer. 

Frk. Krog fik alt at vide om 
Sygdommen og om, hvor glad 
Maren Lundgaard var ved Else, 
der baade kunde vaske Gulv, 
støve af, sælge Blomster og end-
da være flink i Skolen. 

Inden Frk, Krog vidste af det, 
havde hun tilbragt et Par Timer 
i det fattige, men hyggelige Hjem 
paa Kvisten. 

Da Frk. Krog var gaaet, sagde 
Else: 

„Mor, der kan du se, at jeg 
kom til at opleve noget mærke-
ligt i Dag, og nu skal du høre 
Drømmen." 

Da Else var færdig med at 
fortælle, strøg Moderen hende 
over Haaret og sagde mildt: 

Ja, Else, det kan somme Ti-
der føje sig saa mærkeligt. Men 
derfor skal vi nu ikke just tro 
paa Drømme." 

Næste Dag kom Frk. Krog 
igen for at indbyde Else og hen-
des Moder til at tilbringe Jule-
aften og de to Helligdage hos sig. 

Og det sagde de Tak til. 
Da Kirkeklokkerne Juleaften 

ringede den store Højtid ind, 
fandtes der tre glade Mennesker 
i Frk. Krogs fornemme Hjem. 
Else havde faaet Lov til at være 
med til at pynte et stort Juletræ, 
hvilket var hende en stor Glæde. 

Hvem der var mest glad, Else, 
hendes Moder eller Frk. Krog, 
var ikke nemt at afgøre, men i 
hvert Fald var Frk. Krog over-
strømmende glriel. Hendes Ansigt 
lyste af Venlighed og Glæde; thi 
nu havde hun oplevet, at det 
bringer Glæde at være god imod 
andre. 

Optagelse fra Kl, 10-18 (Telefon 4) 

Alfred Kjøller 

En af de gode 

Julegaver 
er et Billede 

af Dem selv. 



BIOGRAFEN ?ås pn dit [lide  kålharino! 
2. og 3. Juledag 

De husker den henrivende og pudsige Franzisha Gaal fra 
„Peter fra Benzintanken" 	 nu er hun her igen i et fængslende, be- 
daarende Lystspil fra det muntre Wien. Desuden medvirker de ver-
densberømte „Cornedian Harmonist". - -- Ekstranummer. 

Nedennævnte Forretninger holdes 
aabne til Kl. 21 

fra Fredag d. 17. til Torsdag d. 2 3. ds 

Juleaftensdag lukkes K1.14 og i Dagene 
mellem Jul og Nytaar lukkes Kl. 16 

(ogsaa den 31.) 

Nordlandets Handelshus 	Produkten 	P. C. Holm 

Magasin du Nord 	Aug. Lundgren 

Kiosken 	 Allinge Messe 	 Talol  

Allinge Boghandel 	Slagter Jensen 

Conrad Hansen 	Allinge Radioforretning 	Prima 

Carl Larsen, Vestergade 	Papirhandelen 

Esper Hansens Efterf., Sandvig 

Her er gode Sager 
til Salg - og til smaa Priser 

Frisklavet Konfekt 
100 —175-225 Øre 1/2  kg. 

Dadler store Æsker 
125 øre Halvkg. 

Figner 

i løs Vægt og Pakker. 

Store, sode Appelsiner 
Fine Citroner 

Nordlandets 
Handelshus, 

Brændt Kalk 
Læsket Kalk 

'1111.141111111> 	Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Gør Deres Indkøb 
af Brod og Kager 

hos os. 

Altid Iste Kl. Varer! 
Bringes overalt. 

BagerAndersen, Sank 

Vil »e- 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi.har lige faaet en 
Sending fint Æskepost i 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres m. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Farve) i mange forskellige 
Mønstre lev. fra Kr. 4.75 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telf. Allinge 74 

filem ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

• ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzka's 
2ogtrykkeri 

Forretningerne 
er lukkede 

1. og 2. Juledag samt 
Nytaarsdag hos samt- 
lige Bagere i Allinge. 

• 
j ule~fåkeen 

købes bedst og billigst i 

Skotøjs-Centralen 
Kirkepladsen 1 

ure,...," Stort Udvalg la,~ 

Bornholms Spare- 
og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Et Parti gode 

Herre-Gummistovler 
sælges for 7,85 — alle Nr. 

Carl Larsen,Vesterg,,Allinge 

Naar De igen 
kommer til at mangle Brevpapir og 

Konvolutter, Regninger - ener andre 

Tryksager, da vær venlig og ring os op. 

Vi leverer Dem gerne og hurtigt en 

Forsyning -- og har De Lyst til at se 

Deres Tryksager i en ny Udformning, 

sender vi orn g a a en de et Par Forslag. 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Storegade 4 - Allinge - Telefon 74 

Værksted for moderne Tryksager — Altid til Tjeneste med Udkast og Tilbud 

,Wordbornholnid 
.51dreJefortegnelse! 

TAK 
for udvist Deltagelse ved min 
Broders Begravelse. 

Mathilde Larsen. 

47i1 Julen... 

ACM., k2,1tAjdes 
nye Em alj egryder, 

Staalgryder 
af anden Sortering 
til smaa Penge. 

Alt til Køkkenet kan 
fornyes af alle de nye 
Sendinger, som sælges 

Nordlandets 
Handelshus. 

Personkørsel 
udføres med 

7 Personers lukket Vogn. 
V. Pedersen, Turisthotellet, 

Tlf. Sandvig 8. 

Hasle kalkværk 

Den gedste 

det bedste Brød, 

den bedste Fød-

selsdagskringle 

og de bedste Smaakager faas hos 

sager • Xald 
Telefon 78. 

OiskerHusmands- 
forening .‘" • 

af holder Juletræsfest 
i Forsamlingshuset for Medlem-
mer og Børn Torsdag den 
30. ds. Kl. 14. Missionær Johan-
sen leder. 

Bestyrelsen. 

Fra Uge til Uge. 
Juletravlheden kulminerer 
i disse Dage. Det er ikke alene 
de handlende, der har travlt med 
at pakke Varer ud og ekspedere, 
Husmoderen har tusinde Ting at 
varetage og deler sin Tid ligelig 
med Rengøring, Madlavning og 
Kagebagning — foruden de dag- 
lige Indkøb, som skal foretages. 
Penge her, Penge der! ja, Hus-
faderen har det sandelig hellerikke 
let; for ham gælder det om at 
faa Pengene til at slaa til. Bør-
nene skal jo ogsaa glædes til Jul, 
og det er svært at sige Nej, naar 
lille Peter beder om en Krone til 
„en Julegave til Mor!" 

Søndagen skulde have været en 
stor Dag for Byens Forretnings- 
drivende. Hornorkesteret spillede 
og Provsten talte Juleevangeliet 
foran den store, lysende Gran paa 
Kirkepladsen; men Vejret var koldt 
og blæsende, saa kun de mest 
hærdede vovede sig ud. Men der 
er endnu nogle Dage til Jul, saa 
Juleindkøbene naas nok. 

Vi ønsker hermed „Nordborn-
holm" s Læsere en god Jul. 

Næste Nummer af Bladet ud-
gaar Nytaarsaften, Fredag den 31. 
Annoncer maa indleveres senest 
Torsdag Form. 

Sølvbryllup. 
Skrædermester Alfred Bendsen 

og Hustru, Storedal, kan 2. Jule-
dag fejre deres Sølvbryllup. 

Pas paa dit Hjerte Katharina 
spilles 2. og 3. juledag i Allinge. 

Social-Demokraten skriver: Franzi-
ska Gaal er den søde Ungarerinde, 
som med „Paprika" slog fast, at 
hun nok er Europas talentfuldeste 

Lystspilkunstnerinde . Ganske 
særlig har man Glæde af Gensynet 
med Franziska Gaal, hvis halvt ko-
miske, halvt rørende landlige Køk-
kenpige er Ent Komediespil. Unga-
rerinden kan stadig nu og da minde 
om vor egen Maguerite Viby, men 
hun er langt smukkere og en langt 
større Kunstnerinde. Hun har med 
saa mange udmærkede Træk *ffir. 

vandlet sig til saa bravt og redeligt 
og elskeligt et lille Askepot-Væsen, 
at man ender med for Alvor at 
holde af hende. 

Denne liges Familie-Journal 
udsender sit andet store Julenum-

mer, der i lige saa høj Grad som 
det forrige sætter Julestemningen 
ikke saa faa Jakker' i Vejret. 
Har De for Eks. nogen Sinde fej-
ret Juleaften paa en Oceandamper 
der stamper sig Vej over Atlanten ? 
Hvis ikke saa gør Turen i Tankerne 
ved at følge Julefestlighederne paa 
engelske, tyske og skandinaviske 
Dampere, hvor man fejrer Julen 
hver paa sin Vis. Else Paludan 
fortæller om sine Oplevelser om 
Bord. Thomas Olesen Løkken har 
sendt Bladet Novellen „Den gamle 
Spillemands Jul", og der er mange 
andre Julefortællinger. For Bør-
nene, der i Juleferien gerne vil 
have noget at pusle med, er der 
et stort Kartontillæg for fingernemme 
Hænder, det store smukke Dybtryks-
tillæg og Nummeret er ligefrem 
spækket med Masser af smukt Bil-
ledstof, Ogaver, Skæmt og Humor, 
saa ingen behøver at savne Under-
holdning, hvor Familie-Journalen 
har meldt sig som ,Julegæst". 

2)1 sender »em 

„27ord6ornfiolm" 
Hver 2Ige. 

,9Cenfi ogsaa paa os, 
naar »e Mar et eller 
andet at avertere. 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf .77-79 
Petersen, P,, Nørreg, All. Tlf 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf Sy 

Damefrisørsaloner 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, .\nna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjøller Alfr Havneg. All. TIE. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge. TIL 30 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74 

hul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Ilt 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All.Tif. 77-79 
Mortensen, 1 lerman, All. i lf. 47 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf, 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H , vi Posthuset All.  

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jol-gense,. 11., viPosthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. An. 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All.-Sandvi. Sygekasse All. Tlf, 47 
Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatelv. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch Tlf. Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vognmænd 
Petersen, C., Nygade, All. T1f.133 
Person- Og Lastkarse! 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personer; Vogn 

Fikse Sko, gode og varme 
Hjemmesko, Overtrækssko 
og Støvler samt Galocher. 

Træskomager h.harsen Hold Dem ikke tilbage, 
jeg kan ogsaa naa at rense 
og presse Deres Toj til Jul. 

Skræder SANDER LIND, 
Tlf. Allinge 166. 


