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stjerne

Der sprang af Nattens sorte Skød en Stjerne

De havde vandret langsomt og med Snablen

og splitted Mulmet som et slebet Sværd.

den skjulte Uej mod Uldens dunkle Land -

Den sendte sine Straaler mod det fjerne
tip

loltked fromme Mtend paa Pilgrimsfterd.

Til Lys Halden lytter Lysets Ven.
De fulgte den, de spurgte ej hvorhen ?
— og åldnq drog saa trygt en Harevane,
som den, der fufyt e Stjernens hvide Bane.

—4C%

vandred langsomt over Himlens Bue
og standsed ned en Hyttes lave Tag.
Den

men Stjernen gav som Svar pita. deres Grublen Saa lys og herlig var dens klare Lue.
at Nattens Mørke veg for hvidest Dag.

sin gyldne Uisdom over al Forstand.
Paa Hvælvets Mørke, lys og aabenbar,

De Ulse bøjed sig ued Hyttens Port,

den rummed alle Gaaders rige Svar
og viste Uej med Straaler, klare, milde,

hvor Livet stniled, sejrende og stort:
Der [nødte Stjernesmilet fra del høje

til selve Livets underfulde Hilde.

den Stjerne, som stod tændt i Barnets øje.
Christian StiabNlargan•an.
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som Idag. Han hedde rede render
i klærne, og en lang blank sabel.
Per Hanen var kongenakar. I
ufredsæ r ene hedde han ligget borte
ved grænsen og passet paa sari tienden Ikke slap over og tik sætte varme
paa Reros kebberverk igjen. Endda
hedde Ileldfolket i frisk Minde svenskens herjin g av Bergstacten for
snart hundred nar siden.
Den Stad og Gader den av Guld mon
Nu truet en endda være tiende,
være.
Al Ædelsten Grundvolden fuld med Ære Hans sværd var haardere end noOg dertil Klangen
gen svenskes. Han skaante ingen.
Af E n glesangen.
Barn, kvinder og oldinger og unge,
Tusind Aar som Dag er gangen
stærke mænd hug han ned uten
For mangen.
skaansel.
Eia, lad skinne frem den Dag,
lgaarnat hedde Per drat avated
Med Fromme.
Da alle Ting saa vel i Lag
med hest og slæde over fjeldet til
Skal komme.
Reros for om det var muligt at faa
Vor Ve du vende
kjept lidt mel av proviantskriveren
Vort Aag fraspænde
ved kobberverket, men han hedde
Lad det tage en salig Ende
O Jesu.
kommet igjen med tomme sække,
Kl. var 3 om morgenen, og solen Hvil i ansigtet og forfærdet hedde
som randt over fjeldene I øst, skin- proviantskriveren stirret paa Per.
_Hvad sier du min gode mand!
net ind gennem det lille vindu med
smart bulk elle ruter og over det Mel? Om du ikke bad om mere
enerstrødde gulv. Varmen brændte" mel at du kunde lægge det ind par
bort I skorstenen, og part sk or sten s- din øjesten, det stod Ikke i min
helten sal den gamle Klas-Haua magt al opfylde din ben l ' Og promed foldede hænder og topluen viantskriveren havde løfte( sin magliggende over det ene knæ og sang re, tynde haand til regn paa, at
umulig. „Guds fred l" sa
med grovl stærkt maai, Og paa det
huggeslab ben sat Sønnen Per og han og fulgte Per Heilet, til døren.
Nu skulde Per drage nordover til
holdt Sanneboken. Hans Hustru
stod bak ham og saa over hans Trondhjem og prøve at lag LO en
aksel ned I ho ke n og prøvde at tønde rug. For der gik ord om, at
synge med. Klas-Haua havde heller den, der hatte sølv al betale med
ikke lært at læse større, men væ- fik lidt rug hos G. Endreseus enke
paa Hanen
vervisen kunde han da utenad. Ved der. Og sølv hadde
i den tiden. Mand efter mand havriten av ham paa skorstenshellen
nat Lit-Klas. Han var fire aar. .Og de været healehandlere og tjent
han hadde alt faet tollekniv. Lit- groet. Ætten var grimme,. Hauamændene var kjæmper og navngitKlag sat og stirred pari far sin ....
for lian hedde aldrig set fer sta fin te for sin styrke og mundraphed. ,
Om morgenen St. Halvard-dagen
vaaren atten-hundred og tolv sat
Familien paa gaarden Hauen ved
Aursundsjøen og sang en av Elle
Andersdatter- sal m erne
del
det var endda den kjendte næve rvis en, som den svenske selmedigferske oprindelig skal have skrevet
paa næver, de sang den morgen.

Ven

Hundred nar og over det blev de
alle.
I de tider var en relse til Tronethjem en lang relse og fuld av mange gjenvordigketer og tarer
for tatere og røverpak laa pari lur
overalt langs vejen .... det hændte Udi al mand og lærdenes blev
borte og spurgtes aldrig nier, det
hændte endda tiere, at hesten kom
skye og velskræmte frem til folk
med kjørerkaren liggende blodig og
død paa slæden. Og derfor syntes
gamle Klas-ligug at de burde syndrog 'lyster!,
ge et guds ord før
Han vidste godt at ingen stod for
sønnen hans I ret og oprigtig slagsmaal, men snikmordere og Lumske
personer som Ina I bakhold, kunde
ingen fri si g for.
Ja, Per Hauen var en staul kar.
Han fyldte sine syvogtyve mikkelsrites. Og saa styrk var han, al han
beide ut hesteskoen med bare
fingrer.
ldag hadde han tal ko nge usklærfor blev det ingen
ne paa
anden ran d for rug i Tronhjem, saa
gik han op til oberstløjtnant von
Knagenhjelm og bad ham. For von
Knagenhjelm hjalp sine soldater
først og fre m a l . Av ham havde Per
Hauen faaet munderingen sin. I en
træfning ae r i Soler havde Per udmærket sig som en tapper soldat.

Pen
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Han var med et skileberkorps og
holdt ud i sneen mange døgn
træk, uten al faa hverken mat eller
søvn. Hans kammerater vilde gang
paa gang gi op stillingen, men
Per truet med at helsiae dem, ifald
de veg Ira post. Til belønning for
sin lapperiget havde Per fnat en av
von Knagenhjelm avlagte leitnantsmunderinger, I den havde Per staat
brudgom i Røros nye og store kirke for fem nar siden. Og stasengere brudgom hedde ingen set paa
Røros, Han var et syn.

hjulpet:hittil og'._han hjælper endda!"
_
et"‘Per'.:,1a:"salmeboken sammen og
laastei„den..ind det blaamalte pængeskabet", oppe paa væggen, der
slægten hedde hat Selv i umindelige tider.
ikEn time efter hjerte Per og konen nordover Aursundsjøen, som
endda lag med is. Vinteren hang
længe i hutr. Hesten hedde urager
paa. Og de dundret tungt i skarsneen. Per sat og sti rret op mot
Børsedalslien, der bjørken stod og
I hele vinter hedde Hauafolket blaanet i morgensolen. Konen hans
Ik ke smagt det, som mel kaldtes, — hun N ette Kari og var vel tyve
hverken i grat eller brat. Men de aar — sat i sauskindsmud paa en
padde tilrevet holdt livet oppe ved [teistisk bak paa lan gg læ d en. Hun
at sele lej e rt og rakefisk og ost og var stor og førlemme t som en mand
smør. Nu var længselen efter mel men lys og ansigtavakker som alle
blit for untedgjørlig. Mel m aa lte kvindfolk er i Rerosfjeldene.
Per Hauen t ot hesten gaa som
de ha. I det mindste maatte de ha
lidt til at blande i barkbtedet. An, den vilde. Han holdt tømmen slapt
krig og uaar var haarde hjemsøkel- i ene næven. Nu og da glattet han
ser. I sommer var græsset paa jor- bakover akslen bort paa Kari.
„Oret du?' sa han og snudde
dene omkring Aursundsjøen sart
slut, at de irreelle sope det ihop sig mol hende.
med soplime. Korn vokst aldrig saa
,Itjnaa større." Hun gned sig I
øjnene.
he lt tilfjels.
,Er du rad ,for mig?' spurgte
Klas-Haua rejste sig fra skorhan.
stenshellen og gned øjnene. ,V1
Ja, det er barre for dig jeg er
laer stole paa Vorherre og tru at
du kommer hjem igen med livs rad her i verden
,lijnaa farlig for mig. Husk paa
bergningl" sa Klas. ,Vorherre har
at je har sabel og ladd gevær med
mig.' prevde han at trøste. „ø,
gimp.' Han jaget paa hesten.
„Vend alt, Per I" Hun snudde
sig paa slæden og sal op i øjnene
paa ham. ,For det er bedre at vi
svæltehjæl alle fhop, end al der
bed
skulds hænde dig naa vondt
hun.
Men da lo Per H au en san det
hørtes utover hele Aursundajøen.
jeg
,Trur du, jeg vender
som har varre seri Soler og !least
. nej, det biir
med svenskom
vist itjnaa saa med no-aatvending ti
med mig!'
,Du er hal', du Per. H a l' mat
mig. Har mot n' Litj-Klas ogsaa.'
,Hal'' tak Per opigjen. ,Jeg er
hal' mat mig sjal ogsaa I"
Herpaa svarte Ikke Ka r l- Hun
satte sig med Ryggen mat ham og LI

10! Hovedet synke ned I mudden.
Hen rykket I tømmens og jaget
pas igjen.
Kiri skulde følge med hest nord
I Molingdalen. der hedde de heriog desoten
stikker spisende
fik hun hugge hul pas isen ute
par tjarnene og prøve om fiskeri
for det tok pal bli
vilde bile
*merit huede med kløe og fisk indpas Hauastribburet nu. Fra Molingdalen skulde Per gal paa ski
indover fjeldene og komme sig ned
i Gauldalen. Han fik vel ikke mere
end en tønde korn. Og den Bande
korn saa Per Hauen sig mand for
at bære en femten inlis vej. Nu
midt i farefolden var det saa omtrent uraad at komme nedover til
Trondhjem med andet end klovhest.
Og hesten var mager og skranglet.
Nej, sandelig skulde han være Mei/hest selv.
0j, femten mil! 0j! Han skulde
bære korntønden paa sin ryg ....
og dertil takke og love gud for
hvert skridt han tog med den.
Morgenen var saa tindrende lys,
solskinnet randt som guld over
skarsneen og over isen paa Aursundsjøen.
„Du, Per 1' sa Kari og rettet sig
og saa paa ham. „Jeg synes du er
den vakreste kargin jeg har set I
hele mit hel'
,Nu netop sat jeg og tænkte paa
at du er det vakreste kvindlolket
jeg har set,' sa Per Hauen.
Og de blev sitrende paa langslæder og prate sammen som to barn.
Sofdaten og kjæmpen Per Hanen
sat og var som en Ilten gul, Han
maatte gang paa gang lægge armen
om konen sin. Hun la hovedet op
mot vaabenkjolen hans og lukket
oinene ... for en stille forunderlig
glæde over at hun var konen til
den navnspurgte kongenskeren,
randt gjennem hendes unge sind.
Nord paa Aursundejøen trunte
de en maimkjører fra Aalberja.
Han las saa lang han var nedi
malmkar men og stak kodet op.
Kjeroksen hans var utende mager,
deri lignet mer en segkrak end et
naut.
Malmkjøreren var Morten-f Jenle
fra Naustervolden. Han hilste gudagen og prøvde at reise pas slæden, men han var sulten og udmattet at leg sammen iglen.

-"-iesisee
Solen blinket i sablen hans
og det var det sidste Kari-Hauen
eta siv. Per, der han blev borte for
hende inde i bjøriceskogen.
I tre døgn Ur/te [gik Per Hauen
uren at hvile eller sove. Han satte
skiene Igjen pas en gaard l Melhus
Gik sera videre landevejen nedover
til Tronhjem. Folk, han mølle, vendte sig bak ham og stirret efter ham.
Og de undret sig over. hvor den
Store staute soldaten var fra. Han
gik som en konge. Fra fjeldene
tor han
maatte han vist vare
var is. solbrændt I ansigtet og
hedde saa langt haar ogsaa
Tredie dagen stod han I kramboden hos 0. Endresens enke i
Trondhjem og spurgte om der var
nogen muligheta read for en tønde
korn. Han hedde gangbar ment at
betale med.
0. Endresens enke ristet sørgmodigt paa kodet.

„Er du mykje sulen?' spurgte
Per Hauen.
,Har itj smukt mat siden søndags kvelden. Ho Indbor og jentongan maatte fas sidste gudslaanet.
Au! Au!' skree han og holdt sig
over maven. „Au, Au!'
Sultenierne lok ham saa han krap
'hop og jamret sig.
Per Hauen hoppet av slæden og
hjalp ham op. „Hul for en hentenget du har bile Morlen-Hansa l'
ae han. „Jammer] trut jeg at du er
saa lang og smal, at en kunde
bruke dig til riveskaftl• la han spekefuldt til. „Find fyren en kjøtbit,
Kari I'
Kari skyndte sig at fas op melsækken og skar en diger flis av el
spekekeatiaar og flidde Morten.
Hen greb kjøleisen som et dyr og
tok paa tygge og mumle at han aldrig i sine levedager hedde kjendt
noget saa godt. Han var næsten
pas granten. Og Morters-Hanso
fortalte at han hedde )(jarl rundt
fra gaard til gears' i hele Arden og
forhørt sig om lidt korn, men ingen
hedde noget. Hvor han kom klaget
Folk over sulten nu.
Og saa triade Per Hanen og konen vider nordover. Ved ti-tiden
var de nede I Molingdalen, Her
skiltes de. Før han drog videre,
satsg de begge et Vers Mened av
ntevervisen
de stod paa sneen og sang
. han med luen i
høanden
hun med hænderne
foldet og tsarer paa kinderne.
Eja, mit 1.1jærte indedigt jubillerer,
Med Lys og Fryd saa glædelig triumferer,
Naar jeg betænker
At Dødens Lænker
Brudte er,
Og Gud mig Livet skjaenker
At Naade.

Endresens enke forfærdet. Hendes
hjærte standset nisten.
.Har du hest med ?'
,Nej, jeg skal være tiest sjal !•
svarte Per.
.Vil du bære en tønde korn. den
lenge Vej til ljeld2ne? Er du gal!"
,Jeg skal bære to tender
sa
Per ae.
.Nej, er du gal!' ropte G. Endresens enke igjen. .To tønder S•
„To tønder rug! Ingenting !• lo
Per.
,Gas ut av mit hus I
Du forstyrrer mig I satte
hun I og holdt sig for
ansigtet med en haand.
„Fest jeg kjept noget
rug da," spurgte Per
Hauen,
„Rugl var det rug du
se ?•
Hun stod og vendte
ryggen mol ham og hælde bodel som hun lydde efter svaret. Og hun
holdt sig for tilredet med
venstre tisand
for
det slog saa meningsløst
nu igjen.
„Ju, du skal fas rug .
men ikke mer end
en tønde .... to tønder
biir din visse død, fjeldmand,' Hun greb sit
store nøgleknippe, og
gjorde Tegn til. at lian
skulde følge med hende
ut pas Bryggen. Her
stod ti tønder rug. Per
greb en tønde 1 hver
haarid og stod og holdt
dem under Armene.
„Ae, forfærdeligt !" satte G. Endresens enke I

den paa skeakaor sang hot I den
kolde luft. Gauldenen var ,indom
paa et par gaerder og spurte sig
tor hvor Hatten var. Oe saa :rog
han videre_ Hen høs forfærdeligt
og marine spi lege tanke stykler ved
siden et passet, saa lian ikke skulde fryse sig eleelee fordrønet. Værre
kulde hedde han aldrig .:oret ure i
Hedde han vist, at det sar us bistert her oppe psa Aursundsjøen,
hedde han aldrig tal paa sig dette
færdalesset for 'n son Knagenhjelm, Gauldee'en sprang og fæktet
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I vuggen paa en Ilten halve«. -jente og stirret med store blaa *Int
paa varmen borte i skorstenen. '
Hun brite Olava.
Men r sangen friste Per sig fort
og la salmehoken sammen, men
holdt pekelingeren ind mellem blestene sne han ikke skulde ha hopl.
fer sig.
.Her kjem folle'sette hen i.
En heat enægget utenlor væggen og en sleldvtekke klang. Stuedøren gik op. Ind kom en !deklarer næsten thjeelfroesen. Han krep
bort hi
ruren og svingte sine
blastrosne narver
over
limene.
Skægget vor hostet sammen over
munden, men tik !Mavet mumlet
frem noget om al de maatte tan
hesten hans pas stalden.
Da eauldølen hedde Isat mund
og mæle igjen, drog han ep av indrelomrrun paa vesten et forseglet
brev og leverte Per,
Brevet var fra ingen anden end
selve von Knagenhleim. Han meddelte i det,
at fems fosterdatter,
G. Endresens enke, var bah"
men at hun hedde bestemt i sit
rearainente, at der til hver Jul 1 ti
Vir skulde kjøres to tender rug
op til soldaten og fjeldhonden Per
Klasen Hanen ved Aureundseeen
• delle tit den salte bortvandre•
des ihukommelse. Gud glæde hend„ sjæl i himlen !
Og i ti julekve.der eller hvenend, leen en gautdøl kjørende opore Aurstindsjøen med ro korn•
dumler paa langsladen. Hver gang
nide han brev og hilsen merl fra
(wiwenhjelin.

fi

ledning lok Per hauen
og slog sig ned pas en kornsæk. med armene og lrodde han maatte 1 ,tage
P
t)tICa '',"iaa elg
Merl Per Hauen lo.
far værre jule
smit list I tit
e
40r1 Knagen,k , al jul
Hvor lang vej her du gast?"
kvæld h gide han aldrig levd op. leet bio. svIS1. le lesitnantsmundering
,Femten mil V
Varghyl herte han ogsaa langt file lerererige Lidet.
„Og hvor lang tid har du brugt?' pas sjeen
stygge ril
.
,Tre døgn!'
Han løste op repep og lut der dingJohan Falkberget.
Han stod rak og holdt kornfon- le efter slæder. Hesten var afdeles
derne.
hvil av rim. Og det pistret og sang
„Forfærdeligt!" jamret hun og seg under Shederneiene.
I stuen paa Hauen aet familien
Og sal drog Per Hauen paa ski ned fra kornsækken og blev liggende pas gulvet. ,Hvor lang tid træn- og sang julen ind. Ga- nie Klasindover Molingdalen. Han standset
et hjemvejen med en tønde Haua sat paa skorsterrellan ng
oppe psa en Aas og vinket tilbake ger diss
korn paa ryggen?"
Litj-Klas ved siden av ham. Per
med luen til Karl. Hun vinket igjen,
„Tre degn.'
Haua sat paa huggestabben med
„Aa I Aa ! Jeg dør! Skrek hun.'
salrneboken, konen stod bak ham
„Nej, vel ?•
og stirret over akslen hans.
Per Hauen step korntønderne og
spiang ned avsted og løftet 0. Endresens enke op fra gulvet. Han
stod og boldt hende i armene som
Hun
hun var en Ilten jentunge.
bart med synk slemme out han vilde bære hende ind 1 stuen. Hen
sprang ind med 0. Endresens enke
rig la hende fra sig.
,Tag korntenderne og gas I Og
korn aldrig Iglen!" stønnet hun.
„Men betalingen? spurgte han.
Hun ristet paa floder. Hun vilde
Ingen betaling ha.
.Giver keiseren del som keiaerens er!' sa Per. Han la tyve aølvdaler pas bordel og gik.
En Ilten stund eller kom han
grinende op fra Ravnkluen med to
'reeler rug paa ryggen. Han turs
veien op over mol Oauldalen. Og
lian gik et helt døgn uren at hvile.
Han la sig ned og drak a! bækkene. Gik igjen. Nætterne var lyve.
Og Skogen i Gauldalen stod alt
'ned lyst løv. Men oppe i hidtil lait
sneen endda.. Her salte han skiene
paa og drog over Molingdalsereldene.
I Molingdalen var det sne og
vinterligt endda. Og et overhandig
snedrev kom paa ham. Han krap
, Korn ?" sa hun. ,Gud trøste os med sine to korntønder ind i en
alle. VI har ikke kokmel til søndags rørbu og las vejrfast der i to døgn
selve.'
.... men humøret var godt. Han
Hun blev affinde pas sin stol fordrev liden med at synge salmer
indenfor disken og stirre pas Per og viser, mens uvejret gik som en
Hauen. I lyve lange og sorlgfulde strid toss over butsket.
aer hedde hun levet udi enkestand
Syvende døgnet stod Per Hauen
uten at fatte kjærlighel til nogen hjemme i stuen. Narren efter malungersvend. Hendes hjerte hedde le gamle Klas-Haua lug pas ds ri
slaaet med saa stille slag i hendes gamle kvern oppe i Hauahækken.
aa, det var For nu kom eneløsningen med sus
barm . .. men nu
som et under, nu tok hendes hjer- i bjørkllene og vearvatn i bækkene.
te paa at vinanke Igjen og slag Han Var sne fornerld, at han ned131113oree1 udføres til alle Tider.
stridt. og vildt .... . for denne un- rulles blev staaende i kvernhusdraBillige Priser, — Telefon foreløbig Ndr. 31.
ge fjeldmand var som aabenbaring ren og mumle en vise fra Olsog som et under.
Paalsa-Tiden. Vaarnatten var pas
Hun spurgte saa hvor han var lys. I en enben vig ute I Aursundfra. Han sit som sandt var at han sjøen las en lom og hujed mellem
var Ira fjeldene .... fra ;Aursund- isflakene. Og kvernen mol og
sidsen var ban, og han hedde kone mol.
Juleaften samme Aaret kom en
og barn og en gammel far eittende
deroppe i Bjearkeskogen. Han var gauldøl kjørende sørøver Aursunce
rad at de vilde sætte til ifald han sjøen. Snoen stod ret bum. Hans
haar og skæg var hvidt al rim.
Ikke kom hjem med korn.
Næste Nummer af Nordbornholms Ugeblad udkommer Fredag.
„Hvad! Er du gift?' gople G. •Han kjerte lort. Og MessingbeelI skogkanten ovenfor helstakkene
. den var
sat en varg og ulte
og hesten
sulten den ogsaa
hørte den og holdt paa at sætte ut
men Per fik tak i tammen og holdt
den, mens han sang sidste strofe.
Han hujed saa til vargen, som drog
sig lurvet og smaaulende opover
til fjels.

BORNA er god !

Klemensker

BIL

Klemensker

Alfr. Jensen, Klemensker St.

BORNA smager delikat.

I

Per er €1jeblikke 1 lavet, tfe-or
ilter 1. r Is k' .‘Liktg illg all:ager Karaktereg at ell Katestegfe.
Fo:s1 lelriger gere Fnrfeldre . e si:1 e ldriete v tre Lærere
'W tit .1 l en-ager Livet os,
talir gane
Ild, e i el I ener os,
"eget 'k:1 1'11 el del, de to femte
itillpreritede es.

Spillelidenskabens Land.
I Monte Cario, den natur koror

:vidunderlige Plet ved det blaa Mid
delbov. modes Natur og- Kunst
heldbringende Klima og nedbry
tiende Lidenskab; det er de yder
liggaaende Muligheders Land, de
ene Øjeblik rig, det meste med Re
volveren i den skeelvtnde Haand.
Fyrstedømmet Monaco, hvis
Monte Carlo ligger ng for Restm
den eneste By i hele Riget, er det
mindste Stat i Europa med sin(
over en knap Kvadratmil spredte
ca. 8000 Indbyggere og med dens
imponerende lirer af 72 Mand; naar
det alligevel er saa usædvanlig
godt kendt over sari godt som hele
Verden, kan Landet takke sit Casino, sit Spille-Helvede for denne
e Berømthed«,
det dog siges,
Som Helhe,1
nde her er
at mange af tle,S
kopt AdTilrejsenfee sop> steger
det
spredelse Ag som kan
eveptuelje Talg men - man. ,er
dels dø' fødte Spillere, eller ' ••er
saa grebet ef Seille:s Lide
1nt de mart fureerette. til
'ilden en Oreei Leinneen. g
el- dog ikke saa nim i ndet
:rmn skulde tro, eller -2
per
: ked vil vide at kunne '
ra. 'Sker ilet eneleA4ger
er blevet bleret alde
Bankeneirrefeet nimod
Den tabende behøver.'
at 1.
rude sig til en nf Balirl:ens Inspek
srcr og dokumentere sit Tab; han
vil da altid kunne gitre Regning
paa at fan udbetalt et vist Beløb
i Forhold til sit Tab. ialt Fald sag
meget. at han kan komme hjem
;'an en • ordentlig Memic, om han
saa for Reelen bor pal den anden
Side Jorden. Beløbet er at betragte sent et, ::1'...ecfs Laot; -- og de,'
eneste Betingelse for det, er at
Laantageren ikke maa vise sig i
Monte Carlo, saalænge Laanct ikke er berigtiget; iøvrigt kan Monaco. uden at angive nogen Grund
lade enhver udvise af Fyrstedømmet, og behøver dog ikke at befrygte nogen diplomatiske Forviklinger i Anledning af en saadan
Udvisning.
Den megen Tice man saa tiilt
hører om, at nu har den og nu den
sprængt Banken, passer ikke; Banken dernede kan ikke >sprænges<
i den Forstand; hvert Spillebord
begynder Dagens Spil med en anseelig Kassebeholdning, op imod
100.000 Francs; og skulde der blive
Mangel i Kaesen, kan Croupieren
(den Mand der leder Spillet) blot'
trykke paa en hemmelig Knap under Bordet, og et øjeblik efter luir
han modtaget- til,trafkkelige Reserver fra Bankens ildfaste Hvælvinger. Forovrig sættes Indsatsens
Sterrels-e ogsaa en Greenee for hvor
højt Spillet kan drives op, der kan
ved de forskellige Spilleborde,
hejst sættes fra 6000 til 12,000
Francs af en enkelt Spillende.
Foruden det officielle Casino
findes der ogsaa i Mente Carlo adskillige hemmelige Spilleklubber,
hvor der dels spilles meget kelt, og
hvor man dels paa andre Mergler
forsøger at Daa Penge af de Rejsende, der har forvildet sig derhen.
Spillebanken optræder meget
forsigtigt; men det kan dog ske,
at den kan lade sig narre, gire dn
fornylig en engelsk Marineofficer
risikerede sin samereeparede Kapital
paa 'ca. 2000 Francs i Banken for
at vinde en Formue i et bestemt
øjemed; han havde ogsaa Held til
at begynde med eg havde efterltnanden vundet 30,000 Francs; i
Stedet fer nu at holde op, fortsatte
han, og med det Resultat, at han
tabte alt; nagle Tilskuere, (gen havde set ham tabe de 30,040 og nu
Nan ham forlade Salen i Fortvielelee, fulgte efter ham og korn tidsmk til at forhindre ham i ot bcgas Selvmord; de førte ham til
Bankens Inspektør eg forlangte, at
Banken skulde betale de 31),(100 Fr.
tilbage, idet de troede, at Manden

havde hait dette Ildgib med orir>rdelig. Inspektoren var deg uetibojelig til at gan red herpne, indtil en
af de Tilstedeværende mindede om,
hvorledes amerikanske Turistskibe
i flere Anr Var sejlet udenom Monte Carlo; efter at en ung amerikansk Marinelejteant havde skudt
sig i Parken udenfor Casinoet; det
hjalp, san Manden fik de 30,000
Francs udbetalt; først bagefter opdagede Banken, at Manden kun
havde haft ca. 2000 Francs med
sig til Spillesalon.
Selve Casinoet skriver sig fra
Am. 1800 paa et Tidspunkt hvor
den offentlige Mening i Tyskland
forlangte Spillehusene i BedenØen og flere andre Steder lukkede. Indehaveren af Casinoet i
Baden-Badgin, der nu sen sig sit Levebrød berøvet, fik da den Tanke
at henvende sig til Fyrsten i Monaco, da han vidste, ,at Fyrstendømmet var fattigt, og Fyrsten om
mulig endnu fattigere. Pita denne
Mande fik Monte Carlo sin internationale Betydning og Veleterel
strøm nede til det lille Land; og
Velstand spredtes derfra ud til
mange Sider, men - en Velstand
sem lidt er kpbt for knust Lykke
eg ødelagte Nerver og Helbred lir nedre.
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Landbrugsmaskiner.
God Pleje gør Brugen. let DaarIig Pleje Maskinen slet.
Noar en Landmand opgør sin
Status, vil han forbavses, ener han
NI teriel kon t egne
minenligner
Sem med Summen fra serubume
'rene af Bedriften som f. Eks. de
el«dte 'Grupper af Be_sreireingerne.
I 'mange Tilfalde repræsenterer
M erialet en Kapital, der i Storrel. overgear flere af Bedriftens
e:
est6 mindre •er Man langt
et af BesretningskapitaOle
Irt argørelse end Merterialees
lit-• er selvsagt en betydeleiklig Fo kit etlem disse to Arter af
et' Landbrug. men
DriftetA‘g
paa et le.»,e;44'; ligner de dog hinanden: rieteee ielemlig gennem en forf tieilleje-oree Brug, at begee skal
udnytte . enialen mest. økonomiske
;Mato
- 1
..t.:e 1.i reeeaftig Pleje
er det feeeløbig ingen Fornærmelse
mod Lendbruget, nulr man siger,
at her mangler uhyre meget.
Ved en omhyggelig Pleje uf Maskinerne beiares deres Brugharhed
med flere Aar. Den samlede Nytte
bliver derved den største, og Kapitalen bliver derved udnyttet part
den næet fordelagtige IVIaade.
Det er ferstaneligt nok, nt det
ikke er ligegyldigt for økonomien,
om en Maskines almindelige Brugbar:hed hører op, igen- den er 10
,ar i Stedet for 15,
Trods den Soliditet, som præger
.eaa mange af vore dyre Landbrugsmaskiner, er deres Funktionsevne
dog forgængelig.
Brugen forer uundgaaelig 5114
og Bred med sig, disse to nedbrydende Faktorer er naturligvis
størst i de Maskiner, hvis arbejdende Del er stærkest fyldt med Urenheder, som hæget-Jer Bevægelsen.
Urenheder forøger Sliddet og
muliggør Bruddet, og nedsætter
derved Maskinene Levealder.
Nu er en stor Del af de kostbare
Maskiner afbruele for i Aar, ge nu
er det derfor Tiden. at,skrenke deres Pleje og Opbevaring en grundig
Oprmerkeomehd.
Vi ser ikke San- og Høstmaskiner
staaende paa Marken om Vinteren
(men nok Plove og Harver). Nalr
de køres i Hus, sne er der vel gjort
nok? - Netop dette er en Fejltagelse, at tro Maskiner bevarede. Mene paa den Maade. Opbevaringen
i Hus bliver ;oret fuldkommen,
exe- maskinern e renses, inden de
s'rettes derind; det, er Urenhederne,
hvis samlede Virkning under Opbevaringen. men navnlig under Brugen. der foranlediger saa stor
Skade.
Rens derfor Maskiner eg Rerleknher, beskyt dem fer nye Urenheder,
Rust ng dep Sines Ting, som ødelægger, Heri bestoar (len økonomiske Behandling af disse dyre, men
eeetta utindereeliee
*em Landlnatert nn !fender Mime
Ikke mindet i dieee Tider vil det
være klogt at ,urfrise Paarins.eeligtle, og agte vel
lied pen dette Omma
paa den Værdi, som Materialet repreeseet erer.

Irogs!oreoieg.
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p;!:1 Chntierrsr ns Sri Onsdag (1,;. 3. Januar
ceieei: da el Kl. 7 1:2 .

Rønne•Allinge Jert.Uane

bili ,ilder

Gasovne

7,02
7,19
7,32
7.40

.1) Løber kun Onsdag ug Lørdag.

afholder MedIeinsbal 2. Juledag pas Hotel Allinge Kl. 71/1
Kun Medlemmer har Adgang.
Nye Medlemmer optages hos Jens
Kleiner.

(t (t
ett
1 20 10.00 4 20 9 00

og

Tilbehør

Cyklahandler
A. Mikkelsen, Allinge.

Vil De Købe
gode billige Dæk og Slanger
dn gas til
Cyklehandler Miltkelen.
Allinge.

Olsker
Husmandsforening
afholder

Juletræ i Forsamlingshuset
2. Nytattradag Kl. 5 Eftm.

for Medlemmer med Familie.
Husflidsskolens Deltagere indbydes.
NI. Kvinder, som ønsker al dellage t en Husmoderskole eller Nytnar, bedes melde sig hos Bestyrelsen eller III Formanden.
Tlf. Allinge 13.

Bogf6ring
og 1-111elp med Aalsopgerelse og
Slt~, som ilalge Lov skal vedlægges Selvangivelsen, udføres.
Selvangivelser udfyldes.

MandvIff-Iime

1,30 10 08 4 28 8,03
- Allinge
1,42 10,18 4 39 d i
- Tein
2.0010,34 4,56 8 38
- Rø
- Klemensker
2 20 10,53 5.16 8 511
2,36 11,05 5,30 9,10
- Nyker
1,0011,25 5,50 30
- Rønne
1-) Løber kun Onsdag og Lerde-.
ft) Løber ikke Onsdag og Lerdag,

Søn- og

Helligdage.

pansre -SeandvIg

8,45
Fra Rønne
9,02
- Nyker
Klemensker 9,15
9,30
Rø
9,43
Tein
9,53
Allinge
10,00
Sandvig

12,35 7,40
12,52 7,57
1,05 8 111
1,20 8,25
1,33 8,38
1,43 8,48
1,50 8»

Samdrift-Raae*
10,25 6,00
Fra Sandvig
10,32 6.07
- Allinge
10,41 6,16
- Tein
10,55 6,30
- Re
- Klemensker 11,11 6,46
11.21 6,56
- Nyker
11,40 7,15
- Rønne

9,15
9,22
9,31
9,45
10,01
10,11
10,30

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm
Sparekaseen 10-12 og 2-4
Branddirektøren
do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-l2, 2-4
Dampskiesexpedinorge. saPein ved Ski•
banes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Etrerm., Mandag og
Torsdag rorm.
Distriktslægen 8-9 og 2--3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset;
Villaen hele Amer. Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Løsestuen hver Dag til K1.9
Hjaslpekassen: Foræd.. 0. Thorngrin,
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,.
Jernbanest. er &aben for Gods . 8-12, 2-6
Kremnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- .0 Diskoittobeaken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-0
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-i.
Skandinavien-Arne ri kub
Agent Otto Oornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Enerne
Kleniene Jernbanestation 8-12 Frn

2-6 Eftm.

Johannes. Pedersen,
Havnegade, Allinge.

•••••••••••••••
•
•

Siografen.

Tirsdag d. 26. (2, Juledag) Kl. 71/s,
Naturlig Aarsng
Lægeng De' har jo bidsk-en,
lig ødelagt Deres Mave, De mau.
lave leret' meget utgrigiBigH•
DMIlt, Nej! Men:in.,:li
e kar i ile sidste :far lært til lave'
.lud.

6,10
6,29
6,46

«7in og omegns
2Ingdomsforening

Cykler
hus

(Ved Eltsninensbordet) Pro'essoren: 'Hvorledes ksuslaterer
)e Deeleaergigen ?
'
Kandidaten: Jeg :'er efter
he r
tvilken 'Nierne:in, Patienten
'anet!

Re

-

• Tein
- Allinge
Sandvig

Isar man ikke noget, men til meget smag Priser kuber man

Lovende

8,25 2,00
8,42 2,19
8,55 2,36
9,11 2,52
9,2i; 3,09
9 37 3,22
9,45 3,30

- Nyker
• Kletnenker

leveres fra

Fuldstændig gratis!

Vi kan rodt selv.lcgc men Livet - til Ce engeeldeleger_ Tiden

Fra Rønne

M. C. F1111Ch.

OK. C. ,97unefi, .Ætlinge.

Mennesket tilbringer sit Liv
med et filesofeee over Fortiden,
beklage sig over Nuliclen og skælve far Fremtiden.

ift911/116-Mnad•lig

De bedste og mest gasheepatende

nie n er sman Priser.

•

Søgnedage

Bestyrelsen,

Dæk og Slanger

Ibis de Mennesker, der ikke
bereeter deres Tid, Lunde Gireres
lett til lem, (ler Paratnar at bruge
den, hvgr mange fattige vilde da
ikke blive rigel.

.

Køreplan.

firma

ilfan kalder Titieit "den .shere
Læremester", del er Idet kedeligt.
at l•terClifiStere” roder nn d gut
Stad lalle !lover

SNi

Allinge-Sandvig
Ungdomsforening

Bestyrelsen.

AFORISMER

Kekt• RI. 10.
l gide. Kek K'. 2.
2. udle teg,
Allinv e Kirke Kl. 10
1 Kl, 9,30,
Ols Kirke Ki.
04s

En Mauds Kvifider.
Storl Nutidsskuespil
I 6 spændende Akter.

Ordet er frit !
VI gør vore mange Liner. i By og
pas Land opmairasom paa, st enhver kan
fas optaget Artikler og Indhug om Emner
al almen Intereset i e Norcideornholine
Ugeblad'.
Betingelain er kun, at det skrevne er
holdt i an sømmeilg Form o g indenfor
rimelige Gramser, samt at Indsendere- til
Underretning ror Redaktionen - opfirer
. Ligeledes modtager
Navn og M
Redaktionen gerne Meddelelser um faadanne fing ag Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder bande Byen og Landet,
og det er en Salatelge, at Redaktionen
altid vil iagttage den striengeste Diskret
tios med Hensyn til side Kilder.

If==.0.=3=1

AforismeT.
Den ægte Velgørenhed gør Gi-

veren og den 3lodtagende lige lykkelige,

•

Kunstgødning til Foraaret 1923.

N'ern e vil blive omtrent misledet, men lasternes senere.

is pet„ Superfosfat (dansk mrk. Tyren) ci. 9.00
pci. Fintlzodulng
18,50
Norges !salpeter r
Tønder eller Sække
chiii salpeter, ægte r Sække
37

all pr. 10‘) hg, Bestillinger udbedes tør Julen.

Kun kloge Folk begrar Dumheder, hos de andre er dette Naturlighed.

•
Den der tier om andres Fejl, kender sig Selv.

•
En ædel Sjæls Stolthed hitvii
den over andre, — en ugedels Stolthed, fornedrer andre.

Fineste damok Fabrikat

Nordlandets Handelshus

Prima Markfrø hl fordarsigventil 19

Vi leverer tre „Bornholmsk Fre af Smæd Central', som byder
•
den sikreste Garanti ved Statens selvvirkende Kontrol. Omtrentlige Priser kan upgiset. Kredit til 1. Oktober eller Ral) II ved Betaling inden 1
Juni. Bestillingslister bedes 01 tilsii;iel snarest uroligt.

Nordlandets Handelshus.

i YaRg Pakker.

Herborg RoeskEerere og Raspere.
Nye Sendinger, trom sælges til de sidste betydeligt nedsatte Priser.

9erblittale0

k+rtnliel~.

Glas og Porcelæn.
tiffisige Robinie' & $t*ohliftforvetitinq

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

holms Itgeldhil kluk

fremstilles, behandles og-lopbevares,7, vil?ganske uvilkaarligt. forlange dette højflne Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
flap vi nok af!

Alle Fortætter al de sælger billigst og har de bedste Varer. Men
prøv si gøre Deres Indkøb al Beklædning samt af alle Slags Manufakturvarer hos mig, da vil De erfare al det betaler sig godt. Derfor køb Deres Jutegaver her. Men glem det nu Ikke.

Jens Hansen.
■■■■•■.
■1.

BORNA

Selvbevidsthed er Stolthed over
det, som vi er, — Forfængelighed
er Stolthed over det, som andre
tænker om os.
•
Neer Fejgheden nedskriver, kvan
Ondskaben dikterer. -- sal har
man det anonyme Brev.

Et større Parti udsælges billigt.

Sludder og Vrøvl

Ungdommens Lidenskaber bliver
ofte til Alderdommens Bekymringer,

Et Kom minis.
A.: Min Nabo Du ved, som jeg
las i Proces med i firrige Maaned,
kom i Gaar og vilde laerne min
Vogn.
B.: Nas. hvad ;dunte Du sart?
A.: Ja, ser Du, barsne ham den,
det vilde jeg ikke, og sige Nej, det
symel jeg ikke jeg kunde. sner gik
jeg den gyldne Middelvej, og gav
ham nogle Klø.
Fiat antydet.
Fuldmægtigen (hvis Jubilæum
Chefen har forbigairet i Tavshed):
»Jeg tillader mig ærbødigst at
bringe Chefen min dybeste Lykønskning i Anledning af Jubilæet.<
Chefen: >Mit Jubi
hvad i
al Verden er det for et Jubilæum,
De mener?<
Fuldmægtigen; »De har i Dag
Aar været min Chefle

Prima Fotierkorll til PIE og grise sdffes,
Stor Maja. arrnaf Majs. Hvede, Byg. II avve. Blue.

dinK,kor„ „nit hatekranis, malet Majs, ekatragode kivedeklid
og Rugkild. KnIkskaller. GRAND DANOIS kontrollerede Frilforler
ogsaa kaldet .,Lundsgaardblandingen' sælges billigst I

9torhinnbet5 kpnitbri6kul

Prim kir prima

(1f SielieS:

Harpede store 1/erb3 stileo slt■Mtul a 11,00 pl hi,
Sir dekul 1,75
du
do.
do,
3,011
Knuste engelske Iblarlintra

AfItarpnleigaltetlk-- b
fra Lager pr. kontant.

Nors,

fortrinitifft
••••,,"Yr

Sik
-NOR1)
Gulvtæpper

»Hit RO:iø114( & $rOuftforretuin

5. G. worm
anbefaler

Jagtbøsser,
enkelt- og dobbeltløbede, til m
stnaa Priser. Ladede Patroner,
trOnhyreire, Krudt, Hagl, Fing
ter og Forladninger.
Salonbøsser og Ammution,
basser, Pile, Kugler og Skiver.

Eensidigherl er lige sera ofte et
Tegn pas Styrke, som pas Svaghed.
•
Alvoren er Vejviseren til Lykken
— Glæden er Lykken selv.

lige hjemkomne.
Vi har nu et stort Udvalg i Gulvtæpper i mange Størrelser, smukke Monstre og prima Kvaliteter, som sælges til
absolut billigste Dagspris.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Plenek.

BORNA er bedst og billigst

CLOETTA

ALBA
oh- ..====

Strøtanker strejfer vort øje ofte
med et kort Blik; men de Erfaringer, som de døde Ord maner frem
har for mange af os, været levende bitre.
Mistænkeligt
Værten til sin Kone: »Den Student, der har lejet sig ind hos os,
er vist i Virkeligheden ingen Student.<
Konen: »Hvorfor?<
Værten: »Dertil læser lian alt for
megeta

lord- og
ængelamper.
paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindet.
Glem det ikke.

Messin g-

Urtepotter og Vaser
I stort Udvalg

11. C. Finich.
Vell-Cykler
er de bedste.

isseraf ri.
Bogholderen: ', Jag beder Hr. Direktøren om Gagenanbeg; jeg har
fornylig giftet mig.<
Direktøren: »Beklager meget, at
jeg ikke kan imødekomme Deres
aske; men for Uheld, der tilstøder
vort Personale udenfor Forretningen, har vi intet Ansvar.<
TTIrøndlt. med Amor.
Veninden: »Stammer din Forlovede, Marie?«
Marie: »Nej, hvorfor dog det.ii
Veninden: »Jo,,,,ban skriver her:
»Min kære, kære lidtrriek

Handelshus.1

at- blande med Koks
pr. hl, frit tilkort

Nu til Dags rejser Folk ikke mia.
re, — de bliver befordrede.
•
Naar Folk træffer en Karakter,
tror de ofte at sten overfor en —
Sterling.
s

Uerstattelig er næsten ingen —
Uerstattet bliver dog mange.
•
Hvor Dumheden vokser frodigt,
gælde Visdommen ofte som
Ukru ok.

2,25

Et Parti

•

giver lækkert Smørrebrød.

-livs

M. C. FUNCH
Allinge.

Overretssagfører

Sojesen Nofoed, Rønne
IH, morte...wide 17.
Inkassation, Dikumsntskrivnin; m.
Trættes f Hasle Onsdag Forard.

Spande og Baljer
billigst og bedst.

M, C. Fund].

Kokken- og Natlarnp*.r.
Stort Udvalg.

IL C. Funch,
Allinge.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i et Antal uf mlndsl 1730 Exempl.
ag forsendes gennem Posterzsined eller ved
ran Bart 1 Alling,. Sandrig, Olsker, Redog X14111015kør
sk■tr,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse 1 Nordre Herved
klirer last i «huri slem og egner sig der.
om bedst til Avertering.
» Nord-Bornhohns

Ugeblad"

talrige, gerne Brkendlgrrelser af enhver Art
'gamin Keb, Salg, Foreningsnuddelelser,
Efter. eller Af lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
aflyser hver Indag, kan bestilles paa olie
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
livs'', 1 Kr. halvaarlig.

Isl. Lammekød
af meget fin Kvalitet er hjemkommet og sælges billigt,

Kogeærter
af uy Hast, meget letkogende.
Fnekrerler, Bønner, prima nye
bornholmske Byggryn haves paa
Lager til smaa Priser.
hedsK
altid
teK
olovnalittaelt til billigst
mulige Fliser.

P.C.Holm, Allinge

