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.Ivom horaltulms (J rebkro"

Odistotlerne et allerede
0.1elreegelsen garn aller, de for sig,
ml
og Nerverne sende r Budekebet hervort Bud
om til [-Henten. Smerterne retaber
til os og opfordrer os til al feerne
.Nord-Bornholmb Ugeblad" Giftstofferne, mere kan de Ikke gøre.
/tur .ren der-agt Udhaders. l ~rart 11~
De Giftstoffer, son] her lænkes pare
lift.- 1,73# i enarie! ft/M.1 1/£ etar mig as,
er sandal-rue, som °pateen i selve
er d...4. fil AVerlit ,ireg
nord-Bornholms Ugeotad" Legemet som Affaldsstoffer og som
giver Anledning til Smerte og Ilde•
etn-.4 Hatitndieurartr af Lahur Ar1
befindende, ned de ikke bliver udgaasvW3 Køb, balg, fareafrtgrrneddeltlstr,
eft,t• siler Af lysninger. Anklang, tic.
; skilt I rette Tid, elleeseaderine, som
hidføres direkte i Legeme!.
„Nord-Bornholms Ugeblad'
*de., heirr Preclag,, han balfiles paa olie
Al Smerte er en Velsignelse, thi
PortkOakty saml paa Bladfis genfar og
den advarer os mod Fare, for at vi
kusk". I' Kr. halviea"*If•
kan trælle de nødvendige Modforanstaltninger. Smerten har altid sin
Betydning, og dersom vi er villige
til at Jaane den Øre og udfinde
dens Aorsag, saa er vi straks paa
Der gik en Mand paa Gaden,
Vej til at afværge den Fare, som
og Manden han var gal,
den bringer Bud om.
ban hilste hvem han mødte,
Der spørges undertiden: „Hvad
Id Sive og id Sal,
skal der dog være saa mange Nermen lugen af dem vidste
at Manden han var gal.
ver til for at foraersage saa megen
Smerte?' Lad os se. Vi laer en
Hans Smil, imens han hilste,
Splint i vort Øje, men beslutter os
det var saa fint og gudt,
til at vi ikke vil føle det. Antag at
lians Hilsen var sna irs dig,
Antal Af minis ,7 rn 1",tnla ■
I',...i•a-9ant. diet ved
Sand•ig, Olsker, hatKi.mtastur

Ya6el.

og Folk hen briste,- t
det Smil er fint og godt.
Men samme Aften sad der
i Byen tuaagen Mand
og grunded: Naar jeg vidste
hvem -det dog være kan?
Jeg kendte ham, men kender
i Byen mangen Mand.
Men bag al Spekuleret]
aet, som bed sig fast
det Smil sas nid od ærligt,
det glemmes ej I Hast,
det etemte en sas venligt,
det længe hed sig fast.

sar

„Jeg telte med Hr. Stregmand,
tik hilst pas F•raken From,
men mod hans Smil blev deres
biet en Grimasse tom,
ja sandelig, det gælder
skam ogsaa Frøken From.'
„Di var som om jeg mødte
en Tro, som aldrig brast,
dit gav mIg dobbelt Mod til
at gas med alt I Kast,
tor jeg har altid !avnet
en Tro, som aldrig brast.•
Der gad en Mand paa Gaden,
og Manden han er gal ;
ban gear og ruller sindssvagt
med en uhørt Kapital;
-med glade Smil han ødsler,
Ja — Manden er jo galt
Viggo Bredadorfr.

Smerten.
Er den en Ven eller en Fjende?
Naar vi føler Smerte; er det fordi
Centralnervesystemet har fimet Besked om, at der er noget galt pas
Fælde. Den er el Fdresignal, der
underretter os om, al ødelæggelsen
allerede er begyndt r en eller enden
Del al vort Legeme, at nogle at de
virksernme Celler i vor Organisme
er ved at (helles af giftige Stoller,
der bør fjælede eller at der er andre rater, der truer.
•

ger sig Stadig frem og tilbage som
sædvanligt for at holde Øjet fugtigt,
saa at vi kan se, og paa Grund af
Øjelaagers Bevægelser skraber Splinten stadig hen over Øjets fine Hinde
indtil der gem- Hul pas denne, —
Vadsken Ilyder ud, og der er Ikke
nogen Hjælp, Øjet er ødelagt ; vl
havde intet til at advare os, vl ønskede ingen Advarsel.
Mange betragter Smerte som en
brydsom, pastrængende Fjende, der
forstyrrer deres Fred, og ikke som
en Ven. Niar der er Fare paa Færde
lyder Smertens advarende Stemmer
nogle Gauge stærkere end andre.
Men hvor olm driver vi den Ikke
tilbage med „nok en Pibe Tobak"
eller ,endnu en Kop Kaffe", og hvis
delte ikke hjælper, en Dosis bedøvende Medicin. Derved bringer vi
Smertens Stemme til Tavshed, og
vi smigrer os maaske med, at vi har
overvundet Ondet, som ligger bagved, Fysisk Skade er den visse
Følge, og tør eller siden vaagner vi
op ved Bevidstheden ane, er Ødelæggelsen al forskellige Væv I Cegaerisnien allerede er 1 fuld Gang,
eller at en eller anden kronisk Sygdom er ved at Ina Fodfæste.
Smerten er en trofast Ven, lyt
til dens Slemme, søg at finde Aarsagen til dens Advarsel og søg at
las den ',leerne!.
Det er bedre at fjerne Aarsagen
end al bedøve Smerten.
Dr.. H.
Nætter og Dage sumerer over Jorden,
Meneder skifter som Farve paa Kind.
Slægter paa Slægt
I lange, mørke Bølger
ruller over Jord, ruller og forvar,
medens langsomt Tiden dør.
Hvorfor Livet ? Hvorfor Døden?
Hvorfor leve, naar vi dog skal dø?
Hvorfor kæmpe,
naar vi ved at Sværdet
dog skal vristes al vor Høand engang
J. P. Jarsobeen.

Yaa Yodtur
gennem tniropa.

gene til humane Forrneal, Alholdesagen havde for ri etir t Vind I Set-

rene.
— Er man koduneri ril Mfinchen
nem man helst have tre Dage til
erves
jort:fl1er
Gie
Blev
S
1
Raadiehed og foretage en planeresDagbogsoptegnelser og Minder.
sig Undersøgelse al Sevserdighedenie
(Kun for Nordborrdwimx LJget.laII
— VI vil derfor begynde med '<NU•
nen, del gamle Mtiachen, og efterMenchen bærer en lille Munk i haanden arbejde 03 ud I Byens Pcalt Vaaben, Munke skal have grund• mele
lagt Byen omkring Aer 1000, dem
Marlenpleta med del gamle og ny
skylder Byen sin Udvikling, sit Præg Readhus, Fisket-irør:den og den enden Dag I Dag.
tikke Marieselle er el Stykke at ByMiirichen er ef Størrelse som Kø- ens Fortid og vel endnu noget al
benhavn, man har kaldt Byen ,del det centrale. Her holdtes I Middel.
nye Athen", thi Kunst og Viden- alderen de gamle Turneringer, Festskab hat her gennem Aarhundreder optog og Folkeforlystelser. Her
haft sin faste Borg, og de mange spiller endnu hver Middag MilitærPragtbygninger repræsenterer næsten musikken stue Paradenumre,
alle Stilarter, græsk, byzentlek, roDet nye Nedhug i entise Renalsmersk, gol,ek, reuaissance og mere sauce er smukt dekoreret med Krigsmoderne, blandede. Mitrichen er en lrolæer og Malerier, forestillende
Kunstnerby og har Rand til at være Mtinchene Histr,rie gennem Tiderne.
det.
I den gamle Raadhussal opbevares
Kunsten koster Penge, er Ikke i de gamle Processiensfener og KerteSig selv produktiv, materielt kan mart I etager.
Ikke leve af den. Hvorfra faar da
Ligeoverfor ligger Byens ældste
er er ingen 1 Kirke, den fæetriln elignende PetersMidte ne?
e
rene rffagiiiii&særlig frugtbart Opland.
Kanonkugler. Oppe fra del gamle
Og havde de gamle Munke ikke Team har man Udsigt over Staden
level, ha-yde der sandsynligvis hel- og Omegnen, lige til de mod Syd
ler ikke været noget Mdrichen.
grænseode Bjerge.
Men de gamle Munke havde i
Herfra naar man gennem That
Middelalderen Monopol paa For- til den berømte Isarthor, drejer om
handling al Salt Ira Bjergværkerne, ad Marienstrasse til Hofbrauhaus,
en Vare, der i de kødædende Tider dette moderne Ølpalads, der næsten
var en stor Artikel, der gav god er Milnchens fornemste SeværdigAvance. Endvidere havde de Ret hed. Her pulserer det ægte Menchat præge Mønter, var Herre over nerleben, - her strømmer Øllet ustandPengemarkedet, og da Salt som seligt fra de store Fade over i tørbekendt giver Tørst, og Isarfrodens stige Ganer, medens Musikken spilVand Ikke altet var lige velsmagende ler Døgnets Melodier.
— fandt de gamle Munke pas at
Ikke langt herfra ligger Horteatret
brygge øl, Og da øllet var godt, og det kongelige Slot, dog førsi
fandt de gode Bayrere sas stor Be- Mønten, en af de ældste Bygninger,
hag dere at de forsagede havde Vin hvis firkantede Gdard omsturtes af
og Mien. Øller blev en National- et genren tre Etager løbende slebent
drik.
Gallere I det 14. Ae la. tjente denne
Siden da har Hunde og Byg vok- Gearet som Arena for Tourneringer.
sel- frodigt sammen paa Bayerns I det gemte Slot findes en smnk,
Hejalette, og de smart Bayrere er gammel Broecestalue af Jomfru Magennem Aet hundreder trænet til al ria med Barnet. Senere vil vi se,
drikke Ør r Pottevis. Det gode hvorledes disse -te Heigenfigut er
bayriske Øl sætter maske ikke saa gennem Tiderne ontlorwes, idet der
meget Fedt paa Kroppen, men det lille Jesusbare iklædes M unkedragudvikler etterhuariden en ikke sav ten og optages i Byens Vaaben
lille rund Mave
— og Maven er den lille Munk. re- Jomfru Marta
Kendetegnet pas enhver brav Bayrer. omformes til BdVarld-,Sejarsgudiudeti
chen produceres ca. paa Siegestbor, der kører frem ined
300 Milliener Liter Øl aarlig, hetet et Firspand at Lever, — og .hendes
drikker Indbyggerne Halvdelen, — Kultus kulminerer i Kæmpestatuen
Resten udføres.
Bevaret foran Rehmeshalle, der er
,gier er alteret et godt og nogen- rejst pas en 9 ni høj Sokkel. Selve
lunide kanslere Skatteobjekt, der e; Statuen er 17 m hej og bærer en
udnyttet gennem Aarene, og de boy, Egekrans I den højt . hævede Aren.
tiske Regenter har brugt Overskud- Man kan ad Trapper kortene op i
det til deres Bys Forskønnelse.
Figuren, hvis Hoved kan rumme 6
Det var tier I Mtincheu at gamle Mand, ,soul gennem Gudindens Øjne
Brygger alscobeen undfangede Ideen har en glimtende Udsigt over deri
til al gøre København tll et nyt store /drietspledreog nærmeste Bydel.
Men vi vender tilbage til Slottet,
Mtlnchen med pragtfulde Slotte og
Kirker. Han byggede de store Bryg= hvis prægtige Festsal, de gamle
genier, Paladser i Miinehener-Stit, Gaarde og Slotshaven nok er BesøGlypothekel, etc. — Men del dan- get værd. Der. er I, -Eks. Sovevæske Folk var ikke sars trænet som relset med den gyldne Seng, hvis
Bayrerne, forstod Ikke at ofre sig guldindvirkede Forhæng alene repr.
for Kunsten, Staten vilde have Pen- Millioners Værdi — elle, Skenleede-

Ilte Aarg
galleriel ined 36 Pertrreiter at malet kvindetik S.-trehed -- eller Ketl
den Stores og le edelik Berteneasne
Sale, prydelinedhl■ teriaki Malerier.
Ogiae Tronsalen, Niebelungenseiten
og Skatkammeret er peeiellulde.
Overfor Hovedvagten ligger Feld•
herrnhalle, opført i Lighed med Logeta det !Anel i Fårene*, indeholdende
Mindesmærker over berømte Feltherrer, -fil. a. Tilly.
Til højre ligger Theelinerkirkens
vældige Kompleks, bygget I Stil
med Peterskirken I Rnirta og indeholdende berømte Malerier og andre
Seværdigheder.
Hertil.' kommer man ud i Ludwigssirasse, Mitricherie fornemste,
største og bredeste Gade, lorbi Biblioteket, Ludvigskirken, Universitetet
og førnævnte Siegesthor. Til venstre ligger Akademiet, der foruden
andre Kunstværker Indehold« en
righoidig Samling Kostumer el kulturhistorisk tnt revse.
Endvidere maa nævnes det gamle
og ny Pinakotek med Melerisamtinger, Glypoteker, Kunstudstillingen
og de berømte Propylæer, gennem
ahollke 'Chrttelf 'tiører os 'nå rn Lelertenebra u ha us, et gildet af Mit enens med
kendte Ølpaladser.
Blandt de prægtige Kirker maa
nævnes Basilika og Domkirken. Imellem disse ligger det 011e men
intereasente Kunstgewerbehane.
Af nyere Bygninger maa nævnte
den vældige Udstellingsbyguing Glas
paladset. Banegaarden og den lange,
lukkede Torvehal, alle tryggede at
Jern og Glem.
Meneden er en stilluld By, Bygningerne, ogsaa de private, har noget vist aristokratisk over sig, mats
leder sig næsten trykket al al den
megen Fornemhed. Derfor er det
velgørende al komme ned til herneden med de smukke Hareenteg,
Botanisk Have, deu ugelake Haat
med Kanaler, Fontæner, Tempelbygmuger, Moneter-eder tre talrige FIVI•
tyatelsessteder, og amulet ligger det
nye Nationalmuseum, det prægtige
Mrocruillianeurn og den evangelurke
Kirke.
Den eveogelitee Klike i Menchen I — Det er kun godt 100 Ase
eden Lutherenerue ha l■rdp.ra i Telys gamle By. . •
Omegnen al Mil .chrn urid Syd
aeriig onrkung
er meget
Starnbergersø, hvor de kongelige
Jegielotie ligger rom errata Perler
langs Bredden, Længere burre ligger °berammelsen, der er bekendt
ved sine Passionsskuespil.

Odder Reliaklinell,
—0—
Fothenv. svensk Piernieelejterant
En et ot h holdt den 11. ds. Foredrag i Rønne Afholdshotel tor trutt
besatte •Pledser oser Emnet:. ,,En ny
Verden er begyndt. — Midtaner al
nulevende Mennesker skal aldrig da"
-- Taleren omtalte tørst Krigene
uhyre Tab af-Liv, Farliginge eg Hun-

ger suerdens Rædsler
Hvorfor er disse TeffingsIet kommel over Jorden?
Han talte saa ud ha Ordene.
F
,,Sog i Ilerrees Bog, der friere ilt' ret•. Omtalte Kristus som en Konge
der snart vilde komme og sige :
„Vær stille'. Men Menneek-ene agE ter ikke derpart. Apostelen Peter
It skriver i sit andet Brev 3 K. 3-4
„
1 det røret og fremmest mærker
eder dette, at i de sidste Dage skal
der komme Spottere med Spot, som
,vandre eller deres egne Begreenk,.ger og siger; „Hvad bliver der af
Porjeetteleen om halte Tilkommelse'.
'-'Fra den Dag Fædrene sov bete hu.bilver jo alle Ting, som de vare
!"lige Ira SkabnIngene Begyndelse.'
Der er lovet os Fred pas Jorden
• og i Menneskers Velbahagelighed .
Konstaterede det umulige for
Mennesker at skalle Fred paa Jorden, hvad man kan se ni de mislykkede Fredskonferencer, følgende
Skriftsteder 'bevlser dette klart 2 Pa.
- Es. 8-10 - Hos. 4. 1,6.
I Aps, G. 3. 20, 21. tater Peter
om Genoprettelsens Tider, hvorom
: Gud har talt ved sine hellige Profetere Mund fra de ældste Dage. ran'. viste, al Mennesket Kristus Jesus
gav sit Liv, som en nøjagtig tilser,rende Betaling for Adams Synd og
at en Genoprettelse og Genløsning
er en Genrejsning eller Generhvervelse at en Ting eller Tilstand som
.--„h a vde v arret", altsea Adams
jordiske Liv I Paradiset skal genop•
rettes, thi det var det, der var tabt.

Han skal opsluge Døden for evigt
og den Herre Herre skel aftørre

• Oreaden. Es, 24. 8,
Taleren oplæste en Del Skriftele' der, som klart beviste, at en Del al

nulevende Mennesker skulde
fri for at slige ned i Graven.
Es. 51. 14 - Zefa 3. 8,9 - Saks
tela 3. 3.
13. 8,9
Slaa op og søg i Herrens Bog.
de

Den edruerkede falle.-peahesei‘a
med stor Opmærksomhed, og del
anbefales Folk al komme -og høre
Hr. Eneren!.
Vi.

Se orestaaende Annonce.

Til „Messias" Opførelsen
i Rønne Kirke i Aftes (Onsdag 14.)
var der samlet saa mange Tilhørere som Kirken kunde rumme. Orkester og Sangkoret var anbragt
Kirkens Kor. Præcis Kl. 7 r/5 hævede Derigenten, Hr. Senedes, Taktstokken, hvorefter prægtige Toner
fra Orkestret (ved Flygelet Hr. Rissted) af Ouverturen tonede ud I
Rummet, snart lød Tonerne Mørke,
snart lyse, men alt Indtagende.
Solosangen (Rectteringen) ar Frk.
Else Schou, (Sopran) og Plir N.R.
Gade (Bas) og Viggo Lamen (Tenor)
sammen med den el Hundel componerende Musik, mørke og lyse
Tonarter, all alpas-set eller de forskellige Skriftsteders Indhold, dels
fra det gamle og ny Testamente,
va'r ganske betagende. Orkestrets
øvrige smukke Sammensætninger
forskønnedes yderligere at dejlige
Flejletoner. Korsangen af Sangkorets Canto var smuk. Teksten Ill
Korsangen var ligeledes lotekellige
Skriftsteder. Alt I alt blev det godt
udført el de Medvirkende, Men
skønnest, majestætisk og pompøst
lød Korsangen ag Musikken af Or•
kludret til Teksten Halleluja; Min
Gud, vor Herre relader almægtig Og Konge er vor Gud, hane Rige
er alt kommet i vor Drot er Jesus
Met. Og han regerer Ira nu at og
evig. Du vor Gud Du Guders Gud
Heltid*.
Og til Slut istemmede Koret, ligeledes ledsaget at Orkestret, del
mægtige Amen.
Dem, der har hørt OplereIten af
„Messias' i disse Attener, kan ikke

andet end vare Hr. Kai Stordes
taknemmelig for det stele Arbejde,
han her gjort, og man glæder sig
over et det blev udfart godt al Solister, Orkester og Sangkoret Canto.

Christian d. 21,
.1artn.q
Tem itei Adr. siden
(visne- Mannecler en meget hers-;,

I- 1 , 1 1 r1.1nivimink

- der skulke

skulde "tuers
Chil.:tan d 2den eller
ret
1- a dut oder, Frederik.
khristinn havde nu været. liog•
113!] havde
-te• I IMS Leg _IQ
1, 'r.! snare en .VØ ffiiikirger og
'nen
flarkkle hent,
I sir
at- Frygten
'
■•nt'.1 1 eliese. Den,1.i
■ 11,å4ze, grøbler kunde
ntirslte
brt
ska•kholmske
far der er ingen
1,sund til at kaste liorctlskylden
pla hans gerniki, vist MilRiseilkiverk, de, Iran selv
netop vilde 'emdes matsar, Jhin kunde vel ngsaa IlMijennite
lad., flere ItaVeller sprit*
'in -1).:n °tem.' Og naturligt-is bi.
11
til flt *Ore Christians
dur

Folkelig Humor
fra alle Tider
1.1.
h u niltens VI filts! >1'11111'
4,HW, 11/ de
1142 ■ • fidel
>g
I" ',IL...d:1g
I"
kendre den.
111 '1'11
tu 111.1,1 11,,i 1i •1 1.1 1,,L1,.,1,1, fiks
I ,,et.41
-1111,1 I I
otti,
I•11 NaSIC.1 1141V1 ,1
I, ii,11 1.11 NI ind ved Navn
Enetis, 4;1' 11-e1)
!Ni sigr.
I eersien, ved' en- rir eine-S tevet'
al
iltjur var ?jetb ri te.
Ile han iinirlIerrel sart efter

eesugie tk:a1.1(141„_ si.,k denne Ile

Pedel tel-geenetn 'Vindere .itt nial
te: „Jeg er-ikke lijerrnred"
"Herud siger Dit?"
edhere:
emdes lers.eide
"Jeg kan
;e /ig
'Tys,

,SItitek!"
N•1
ill.latli ju 1/1.i 1)111
lianeeere le. Ill Itu ikke
ene hjemme, e.l.' !neget 11111 t•
f 111.
mere Man tålt (I I Sin int.2.
!X mig tielv, rire eteei

.;111VC,

Som
.ekeerniee
meetelsk Ilatroi-neteres releelet
Beileirrerreleneep. ee ved 1.11 13e
■
:,,ravelse arrangere' det. e.matlede5
31 en parid ved !..in lirreteas. Itr
erevelse 'lerble' Jurreii N'ogre,eurne
!ned sin 'Svigeighltkier";•
enl
\Tendens ferreerifliege,
,ild, han ilske tenernefre dette.
I il,irht udhrvid
`De ,t1-eseteare eitelieggie [tele Da
e
•
ren ler?
Den etteefereeirde i,nekdoie r
.11-1CCiliankk 1/.1; beirser det riep
intatmrlipe Vankevininen
tirend, som led il epik-pli
kl' Aufeld fandtes.; neeelerties pint
-;atlen i N'ew York. Han_ blev
arngt til det n.i.rineme Hospital;
de num I-ng 11v erfeekkeri zif
(emir S
.•I•r,1"
j
1111;,
re
1111
le[ lu el.rieleire Jakke. Pall Sed•
-'•'tli'ttir-•4ttitszirrevens:?,?tfetldel -S y•
---æhustæreen, et' ;Mese 'ef-' kimet-Ja -,1, ,,,I"I.,d112 1•1.
.r.<; niWeeret bork-P
_•.
"rit Sil,
tu er Ifi.a.orie reti
m
rnseleke .14ider
eelt
TO•cattlinertie traf tenen/len paa
rre. Jernhanestetion.
"Hvorhen sicAl Uu rejse,"
_istirgte den ene.
"kir !tit-litium"' lod Svaret
•
er en 1,10/ 1.iignhals," gen. d den fonte smaideende•
n ,1

du I i}

Ilt at tro, aede]

rej,-er til Lensbrig,
di..rt.er siger du, at da rejser- til. Krakarr„
men ser da, jeg ved rm eldeirehe-

stemi, al du rejser ril KraknaP'

Der torn man Ikke velar gir
re for at virer N'erden
itt
gese mim til Tider lue en enkelt
af TrodsI

'enefeeendeee . .trierigerr, uf Min
efter flIntlibutlei ikke lusede visl
I 'ill'oldenhed, men riar draget
!mini fra Sverige, nyet:ladet-ide andre den opener al bringe 'det til
lin h, all Ikke sar lykkedes.
1111,1 ',tiltningen af •Deehr. 1522
d ,en Del fornemme jyd1, 1d -1snnend i Viliorg..ag vedsig lal fip 1:brist...jan d.
atift,:•de2 hans Farbroder
Ilet-lug Irederik pria nonnepi det
sydlige Slesvig til at modtage
Kro em. Man affattede et firm:

horn n til Hertug Frederik' I detBrevs Begyndelee nievnes 18
Afsendere, men kun ft
hat d: underskrevet det og sal ile

reer Segl ender - - eller retitte
i Silkemora,
Immer rren
den lurer ideliee Besegling. ?danske
har d: tindre ikke %ivret til Ste
ons man har dristet sig til at
dem merl, menwmie, al lamt

nh kunde Ina deres Underskrift

Ireeegling bagefter, eller et de
kig Ikke vilde gere Inesigelse
'verfer det itu eng:ing gehrtio.
delemanden -Magrere Munk vue
.ran - For Renden uden at have
'eet flere Underskrifter og Segl
ind PeeeneLent et: e,- ved Nylaer'
R.11, llertug--Fredefik, det var
med konturende uden dog ategi;e et endeligt Svar.
# Dela 214
11 ile r1!.1

n em !,',..1.unien:
'0,4t.ns Nluid, igen al rejse til
I.-r+ uppn ro Har del nfgørencle
1111 1,111 V1 hos
I le eeie
letso
en 1end live
man, re, .reeties hen kern tel Chre,,
ni d. 2. I Vejle, talte muntert
rl 'Inamenin ingten, levede at
eeit.. leen nogle gode Tireveirenke teg ved Bangungen glemte sin
. fle ilaild%ke, eller matske Vante,
+nri salv Ops.igelseshrevet blev
raidet
Det er interessant al se lidt
perniere paa dette Itesog. En af
-ore Ilurdr illsboriJceie, Alten,
nellike', t dajr js_ike
yd 4111,
etri Ehlresere flis
'(fem- Visen
eq
f ftj
ard
:
rytrraki
rtte
titt leiu
larm ommm( sod

reiIdel vire r.lpessigt, ug el. dej ■
iertnr, ]fileris Mette kom til
Pninttan-11tj
eorreeti 1R1
ler, finere dog letter Bet, neer h
er overheviet .nire at Mogens Mundt
leet Vej IH Hertugen pair Gottorp
i!fennern Vejle eg blev meg.l ubt.bugr1rit imere•isket ved pif
cyklet', at Kong Christians ves.
]tvir,' Rejste han nu etrake-vidte

re, ed- eo 'gen, der larmodentInte.e serek ker 'Pa knennneli
hed-rntere end -- Forfrererinel,,.

lie al I 1, de havde huri om hans
Ku mr.', let fatte Mrdstike og
ma...tnke fan b rot indireneet. han
rund, det (lerfur khigest, at gøre
urin en Visit ne lade ugenert.

ildte Nature.eefutrakkeere ne
eneste Forret er - Ikke .11 kino t,

Har Paletten-Mener Hee i dette,
har 11111.!,'111. ?drink naturligvis
ikke-kadet Hundekan rund lirket.,
SOM han høvll: Meret pita un enlit
miden Mame. ,ri skaft, Kortgeni
i Ida nets, ligge t. eks lem Roede()
i Stuen, hv1,r ris lerede siddet SIR
Lreli N11111111e11. Vi 1111111 tænke os,
leaueseeeenthengt (1211 ran et Sted,
hvor denerkke vilde blive (Melet

forelan ..den. gemene IInE,1

ror snart,

M4114get, Verdelliansituelm. ri
nfilkengig af, hvortedeli Verden ...-

p:aa Vedkonurrentiole

I Olsker Forsaniii;ig,shus
.10re Sal allt..iken forble
sveast,
København offentligt Foredrag
betydneregsming Ent,

.11 n ,f• ,T, Fast røn?,

I

Onsdag den 21. Februar Ill. 7:
Genløsning og Genoprettelse.
al h.
Toradog den 22. Februar Kl. 7e
Dødens og Dødsrige ts Hlernmelighed
Itsns e, de de le?
n1,11 df
.114;11
..1

Fredag den 23. Februar Kl.

3:

En ny Verden er begyndt..

Millioner al nulre emte Mennesker elle, di .11K
Alle indbydes al hare og Liv Janne %le, en Mening ..in dine
Fremstillinger et Bibelens Sandheder.

Fri Adgang.

Ingen Itoliskit.

gnternational fforening for 39i6elstudium.

••■■•~1~..~
giografen.
Fejltagelsen
Skitse

Alles øjne retledes merl Dommeren. At lian havde heganet. en
idgetrende Fejl ene øjensynlig for
alle. Ile haNkel
Sagkyndige
lerede talt og lagt det, klart for
Dagen.
:den revet 'aren Dommeren var
et, lilhagetreenge hvert Spor d
Bevægelse, var del Ikke let rit
bese er hans Maske lignende Udtryk, rem han havde eller . Ulke
havde opfattet Sandheden-

Søndag deri 11. Februar Kl.

Partier fra Himmelbjerget,
Nitut billeder.

Forroluillmemal Ira hslori,
Morsomt Lystspil 1 5 Akter,
1 Hovedrollen den pr-Tillære
Sktiesphler Charles Pay.

Westberg, den berømte &Weir-er, indtog sin Pinds pnany, og
trak foregielig 'pen Skuldrene
Hen havde fremført sine Kendsgerninger, han havde begrundet
Sagen paft sin senile interteellp
%brede, lem havde Intet-tnt filleje

og intet ar 'række ten.
For C11 kort Stund var del
rev-slæd
Men nedre' sit enlige Ydre .var
lerenmeren remsende Ingen vire
,r.!, Indre etid liem, Ilt han 11.1rde
le;griind tut Dumhed.
!tan savl i de andres Aneigler
i;en>,kinnet af Medlidenhed, 1)1
rnk•rireltid
eg de l,
fli:•fl-1 vad holde han
laus- Tenlzbevde ubesete,'
ild4"SV, "3k. %Watt' Ikke
•il at forvilde sig.
Sporgsmaalet var nu Arne
Vild., en fri beirømmelse af lians
eejl være den bedste Udvej, rug
I snut Fald, vilde det blive isne
tt ko.tining af h4ns Renomme )
Den
ojehli I1elige .
Nao dt. der liley Skraben af Fad
'r, en .tiltagende Ur:Talere tig

ir _d Enhver følte, ar kestbar Tir
- blev spildt Hvad var det, Man
dm grundede salt dybt over9Sik
kert havde han rattet, at han hat,

1~.
414
6,,1-

Køreplan.
Rønne-Alling., -Jernt
Søgnedage.
Konen. -Nlared.iii
r

Fra Rønne
- Nyker

8,25 2,0e 6,10 ‘1
8,42 2,19 6,29

• Klemenker

8,55 2,36 6,46

- AIIIrlgr
- Sandvig

9,37 3,22 7,39.
9,45 3,30 7,40

t) Løber kun Onsdag eag Letneg;

Sand vr Ig-itomn*
(t (t
Fra Sandvig . 1,20 10.0e4,2e)8,00
1,30
jr,
- Allinge
4,28 8.08
- Tein
- Rø

• Klemensker
• Nyker
- Rønne

huri [g lue tiem te Dommeren sig
Med vi. undekykiende Smil for
it. iilvierge vtlrrligcre Kritik, ud, alte han
"Jeg beklager," mumlede han
%eine, gt, "Jo, De har Ret. Makker. Jeg skulde sikkert ikke have udspillet den Reeler Tre _
De skal visl give, Westherg!"

-

Bøn- og Helligdage

Rønne-Pia Nedrig
Fra Rønne
Nyker
- Klemensker
- Re
•

Tein

- Allinge
- Sandvig

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Klemensker

Vi tienker most pas det, søb
helst skulde glemme.

8,45
9,02
9,15
9.30
9.43
9,53
10,00

12.35 7,40,
12 52 7X;
1,05 8 10
1.20 8,25
1,33- 47.9 2:11•Ce
1 .13 8,48

1,5e 11,55

*amid rmg-Barizzo

- Re

AFORISMER

1,42 10,18 4,39 8,19
2,0010,34 4,56 8.36
2.2010,56 554 6.8^'
2,36 11,05 5.30 9.1U 1
1,0011,255,30 9. 30

t) Løber kun Onsdag og Lørdag.
tt) Løber ikke Onsdag og Lørdag.

de 17re! Filer var det dum Stolt
bed, :ri .1 tilskyndede ham at for
LIN S .)
ÅllinioL,Lvren Inler gradvis, men
h, o'ut -fjendtlig.

hans

- Nyker
• Rønne

6,00
10,25 6.07
10,32
10,41 6,16
10,55 6,30
11,11 6,46
11,21 6,56
11,40 7,15

9,16
9,22
9,31
9,45
10,0!
10,11
10,30

ST RØM PER

Kun de Livssmrdier el. van,
(11:111 ikk,
,ge og snude
1:4111

kabel
Ad Omveje

Muget»! Mun.k lemp 1,(I jer

Halv Takst
Tiggeren (itv en blind \knut

Sti tliit, gilde, Urne.
Friten, Men.det,
"gel enere)113,3>e et. blind
Tiggeren!" "etirr kort !irreel
netres reeefeeet letve
or.,

nik pert reiteciep rig
linfis
den jerteke Adel rejers,' nu Dirrøret, og MIM-LH:11 fulgte don. Citre[ter do„.! barde *mk' Yen-

net' blandt Ilnegers n t Berelee
lien D'erne, i titi' arter Brise, inlit
teiltirelitenlieden nig masteels'' inlit
krote, da hentepereling,lier et
1.iti(k
1tr-; vaderrle etereug foreed
11

17 r

l' t n !hild .ilal,

;.ftered have gjort VI
He"
n, .,.'
sit 2 GRii . i, n I -gen i e! 'ha!,
Årir): Kære I; rtakett. Edith, iler

der vire et i lierer' Spergsmeai,
em jeg gerne vil eller til Dele
Llnit; -Aribletkt koetuier s
erleeligt, jeg - -.
Hen . Jeg ell blot 'gernt- , , e hvilken Dina.. I ›tm. ag I it- i"
.ek e leet .fileter . :13ryllupet ri,
■••■
~1.1■IM■
11.....1

St

HANDELSNUS
ALLINGE.'
1.11.

Prisen paa Kul og Koks
pr. hl 4.50
Prima Derbyshire Kdl
do. Nøddekul - 4,00
engelske Koks.
- 3.50
Smaakul
- 2,75

•4;robisttfotvetiting

Niks og 2esquit
Pristerne et uedastte

Søndag den 18. Febri.ar.

frit LagAr Ar indtil videre

?Muge M'uloitial

Gudstfrneste og Modf.r
Allinge Klike Kl. 2.
(Pastor Lange, Rø)
Ols Klike Kl, 10-

XIdevarer,
hedn nger, Stortrøjer,
Overfrakker. liner Hatte
fin 3-Kr. Mat ca
,ri.,

Kiks til 120 Ore Halvk g.
Heequit til 100 øre -

a. s. 204,3(11,

3 Stk. Tyre,
2-3 Mdr. gemte ris er, !
Tyr samt K, a r
i■
fil Salg.

A gi

Engegeard,

Tlf. Rats 27.

Telefon Allinge 12.

TRIISQTAGE

Ailique-Salldv.
5S1

111,1.

grovere

e

Bes.tyrelsson.

..50t11

Finere
Bedst

Tobak, Cigarer, Cigaretter.
Alt lit billien Piker.

Nic. Kotoed,

og

oilhgst

Klemensker 5'.

4krkkGAsi

NO14

?vons)

Divan, Salon]] rabler, 2 Spiseborde (9 x 0,9 in ).og (3 6 0 9 ni.) Spisestel til 12 Personer,øetrolenius.
Kakkelovn.

RDLANDETS

:I
i4' 4DELsmus

Borde med Udtræk

fortsættes til de samme
billige Priser som hidtil.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

Kufferter, 1 Kælke, FirGarnirillebør
en Slagterstok, Skovleakafter, økseskafter og Tyveslager er billigt til
Salg. -

Aaen
Nordre Melle, Allinge.

ic-Oc=11 Allinge.
ask.. atigewegde.V4sE

det øvrige

da gaa til

Cyklehandler Mikkelsen.

sælges for 65 Øre pr. Pk.

pr. Kontant,

11919llia1 •

Bil udlejes
111 enhver Tid billigt.

Tlf. !Sandvig 32,

som har sit, hvorledes

Bornholms Iligolahil !kvark,

St, Helenas

Buddingpulver.
Vanille, Mandel, Rum, Chokolade,
Appelsin, Citron.

fremstilles, behandles odobbev ares, vil ganske uvil

I Pk. IS Øre. 6 Pk, I Kr.

kaarligt forlange dette ~ae Produkt til elme Meld:

Chremepulvor til. Sauce,

tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

ID og 20 øre pr. Fedte.

13. høns.
Alders rente.
Skemaer til Ansøgning Dm Aldersrente udfyldes.

åengettåtgr
»e fie6er billigst,
naar »e Re6er de bedste Varer.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74. naar Do har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem .det ikke.

& $robnitforretnhtg.
6-7 Personers

Alle Mennesker,

afholder Generallorsamline

Allinge.

S"P..5Juhørt billigt ai

10 pCt. under Dagspris

Mejeriet Humlebi

gode billige Nak og Slanger

LYS

Johannes Pedersen,

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 eg 2-4.
Branddirektøren do.
Stempellibal i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampsklbsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag lifterm., Mandag eg
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8; Læsestuen hver Dag til KI.9
lljtelpekassen Pormd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig
jarnbanest er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kamnerkontorst 10-11 og 2-4.
Lute- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
SkandInavien-Amerikalimen:
Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em.
Telegralstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 gfterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm.

Havnegade, Allinge.

En flink Dreng,
15-17 Aar, som vil malke og passe
Køer, søges ill 1. Maj.

• ■TTC
;41:1/.

Avlsbruger Holm, Allinge

Vi fører kun solægte, fjedret Nankin og Bolster
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner nyse og stoppes gratis.

9lsr.lanbct4 kutitloufS.

Stort

Olsker.
En Fortegneise over Kommunens
offentlige Biveje vil være fremlagt
til alm. Eftersyn i Olsker Forsamlingshus t 4 Uger, fre den 10. Februar d A.

i,i; Billige

Sognerendet.

gartnerelev
antages Ill FAraarei.

M.. Kt. Kofoed. '

Tit,

En EnspænderBORHA smager delikat.

NORDLANDETs
MANDELSNUS
ALLINGE

Sant. tg 6. og 47.

Fjedervogn, en Slæde og ell Hakkelsemaskine er til Salg.

Bager ;Jørgensen,
Allinge.

It i.tn!
KI 11

Mandag 26. Februnr
Dam
Tirsdag 27, - Ærø
Onsdag 28. - Pastor !Anger
Torsdag I. Marts Mrsaiinuer Larsen
Fredag 2. - Sørensen
Lørdag 3. Hver Alten Kl. 7,30.
Alle indbydes venligst

med tilhørende Avlsjord fra Pilebroen
broen ned til Savværkets Mølledam
er til Salg. Henvendelse

O.P. Nonens Skolejsiorrehilllg

nthrtider oribruer
Mandag de.i 2(. Pda
Forssmildgeht1Ser.
Se Opslaget I flutilsen,

Missionsuge i Sandlæ

Snedker K. Ipsen, Tein.

Et Parti prima

Olsker
Brugsforening

Bestyrelsen.

Vil De Købe

Godtkøbsudsalg

modtages pair Alliiiid,botellei
dag den 22. da. ha 2-3.

J A. Olsen.

Kaptein Hahn Allinge.

Udsalget

RO.
Brandkontingent I. Løsøre

Ell

14-16 Aars Dreng

flink til at malke og passe Køer
kan fars Plade 1. Maj.

Siaelegaard i Olsker.

Tirs-

dag den 27. Februar.
Ku. 2 3fJ

Dagsorden :
1. Regnskabet fremlægges.
2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
istedelfor dem, som efter Tur afgaar
B.- Valg al 2 Bestyretses-Suppleanter
4. Valg af en Revisor.
5. Forhandling om Mejeriets Anliggender.
G. Licitation over Kalkning af Mejeriets Bygninger.
- Regnskabet ligger til Eftersyn
paa Mejeriet de 3 sidele Dage før
Generalforsamlingen.
Umiddelbart efter afholder

Genlningeforsningen
sin Generalforsamling.

Bestyrelsen.

Mandel Frughlarmalado
75 øre H

Syltede Asier
I

løs Vægt.

Smaa Agurker
t
Q.

£citu.”.

Olsker
Sogns Sygekasse afholder ordinær
Generalforsamling 1 Olsker PorsarnFebruar
Ungskue Lerdages den
Eftermiddag Kl. 5 med - følgende
Dagsorden,
Aflæggelse at Beretning og Regnskab for Anret 1322.
Valg af Før malm og Kredaforrinetril
I 1. og 2. Kreds.
Valg al 2 Revisorer, da den ene
er Iraflyttel Kommunen.
Kontrolbagerne bedes Indleveret
fil Kredaformsendene inden den 20.
,
Februar.
Regnskabet vil 3 D ras form
Genataiforsamlingeti rere f,cnil
it
til Etleisya hiss

Hesiyreisen.

51(11inge Sandvig
2ffioldsforening.

etholder ordrear
Lørdag den 17. Fere ual
pas Forsaini,ngshu3rt
hus",

Ku 7,30

• Beekiyrelson.

BORNA er god !
Ål111~~11111

aarlige Udsalg
begyndte

Lørdag den 10. Februar,

Mange Varer er fremlagt til meget nedsatte Priser.
Opmærksomheden henledes paa nogle lærdtge herreHabifter og Motorjakker, meget billige, smut Drengedragter ok
Bluser. — Under Udsalget gives /10 pCt. paa alle ikke nedsatte Varer.

Chr. Westh, Allinge.
Ille1~111011111.~1~1•1•0111111~11~

BORNA

giver lakkert Smørrebrød.
M111111111~1

Holgers Juletræ.
•

„Du ved, jeg s,t-mpatiserer ik.
ke Med den almindelige Spejder-Begejstring sent det eneste
- I i gen rende for Nutidens Dren
ge og Piger; tiet er en Modesag
emu
meget andet." Koltmand holm aaa hen paa yin
- none /sled den Mine, han pleje=
de at anlægge, 'mar han ansaa
ru Sag for uddebatteret, og den
inapellahlo kentielea som
• vardig afsagt af ham.
•
huns kone, ril lille sagtmodig
l tide, San hen pda ha13i i et
hurtigt 1311k; mon hendes Ojiie
- hard° et usædvanligt Udtryk nf
linergi, det var aabenbert en
Sag, hun Vikle kæmpe for' at
• fea.tort igennem for en Gtb11Å-I
Skyld. •
„Medies« eller ikke Modesag,
ian nar jeg nu, Ak-el vil have
godt 'af dels at 1;,Anine under ell
IY1seiniin og dels 'at koturne sat-runen 'med andre friske
Drc..:,ge eau
Fod. og mærke,
at lian ikke i
1,-014101d-er
dan, hvorom al Ting drejer
r;,.
han gear herlijoinfue soru. e
.,r ste
' Ram eg-1311ver altfor fork.,
hid, nitter indbildsk, — Ja, du
ser, det ikke eaa meget; Forretningen tager al din Tid; men
det or , saadian„ AU14k134a; og Jog
vin ikke, at min Dreng - .1.
ve et egenicteitiet
Ikke igrnitein Lieet -ell fas Del
I. den store Gire-ile, det er at kunne • 'Lære noget for sine Medmennesker." Fru 'leen holdt
indo, helt ferpustet, der vor
længe imellem, fil hun nemede
at fart talt i den Grad ud med
elanden, og navnlig fez ido egen
Mening om Tingene sate ' paa
P1114, overfor ha m.
Errhineild Henle vet' sart for'
bluffet over den uka, iNanlige
Rnerg-i. Itasse ftl'e Kane udfoldede, .1 dette Sporg;inaat, urlian
neenne-d va r tillinjelie til at give efter med den
mon
Diktatoren i hant kreevede. at
Sagen ikke- Kiselen riden videre
blev afgjort hund-hare.-Tilkuli,
degiVelse.
„Da jeg Var Dreng; "var der
Ikke noget, -der hed •Sbekirere,
og vi klarede os skam uilmierket alligevel; og jeg evIvlor. om,
at vi var Lileveli balre. selv
vi 'mede v.:eret
,
det gat mig Ondt' St' hore, at
Aksel er well at, trdeeble sig ',toet
du siger; . jeg ved godt, at jeg
ikke' b Tid fif at heektufriire
mig sart ment med hamit sone
leg burde, mon som du selv giger, Fon-etningertni, du ved, og
arta disse vanskelige Teler, mest
Nrin,
:nes passe dobbelt
ben kan ja forloge; men jeg
el>sar dig iktes noget synderligt
Resultat ild deraf.
Tak, Anthon, jeg videte jo
nok, at du 1-.11(1,- sige ja, nem'
det er til Drengen. eget Bed, etui." •
§teidene GenStand, Selenet
1, der legede nede i Gearden, blev mi kaldt op' og fik\ivheeten meddelt, at han maret'e hove, I,ov lit at blive Spejder.;
han bie. litTilentle Glad derfor;
mele Dreneemener tiltrak
Liv ha.m tivIlkeer.
•-!• t- a n a • Forhenna
e have nogen Mening- oni
,
,k„•
Maturt Fader
."1 ffitelanrd
hen til ele•- og gag•
•
,le; • -'
eDu ft:geleer, narv du ~tarer
1 ,, v t11 dette, skal dut genoste(,)re det: jag 'vil Ikke vide .af, at
da om en Marined kommer e^
siger, at ent er Du ked af det.
Hvordan Du sne eraes om det,
!Triasgal jeg, -at Da bliver ved

et Arne er det en /Aftale;
eTlejes bliver der ikke noget ud al
:elgene"
Aksel' lovede mod let Hjerte
at' følge Faderens Forlangende,
min I øjeblikket mere syntes
hnm en Gunst ond en. generende leethIndring for Opitanelsen
nr dot 'længe nærocle Ønske, —
• t er ' Soinmerterien begyndte
hans Spejderliv. I Begyndelsen
var alt sne nyt og-intlereettant,
nt Disciplinen unareritelig hc^Tndte at' fan Tng 1 Ilfim, uden
et han tænkte tin jets 'hver dette
uvante ikke at vrere''MidtpunkI et mere og. altid ubetinget at
kulle 1)•stre. Nier' efterhaanden
item aet.' blev niere tilvent, 'brevene Pligterne ne Lydigheden
t virke ubehagelige. nen. ham;
:ude tran ile1e^:erte.Weellit givet sin Fader det Ledte, 'rar ?um
sikkert holdt em efter ki-t Tide
men nu meatte han in

•tens Pinen.
tfin fandt dog en Slinge Troet
7 et pari en Maade fgr ham
, , krligt ..Veuskab".he is man
n kalde det enaledcs, Ivan
avde sluttet - med en ttr de ane Spejdere, Holger; Nielsen.
-• in af en fettiz.."Enhe. Det var
eleitee ikke «prut Grund af
uIlle køar. at de fandt hinen„ei16/141419&Ø, *Piig
, '11)inn'1,2';Innlen ,., Herligheder
• for Aksel ,selte' dette f er ,oPelle 'at Wave -gendan en Slags
si Via 'mer og hi:eundrer; men
:ed den Lem', Tlrenge ttvilIndvirke 113A
•nrlig 1-1ar
alLttd011„ M911 •% rortids for, rit
eni.v.e. den tremure 1 Fortin!
e sne blev deledoe'ettinterkette
idelagre Styne,14"1, ,ler !dry
Niselens Aksel 'Var' den mere
• viber, ng mi - I n
Ti
• et-Logen levns til dille, In 1,11
•iZI eg .onrr$1.4 at tue netop
'•, t frem, som lian Ovnles vor
et rigtige.
• sanifielee gik det til. at
eksel hen ni-ri Vinteren ikke'
emgernea,etutes, at det var «le
være eller sirene nl teatre, eg tit
1, eh uden at 'han vidste det.
kom -til at So part mange Tine
!mel .Iteleers øjne:
Aksels :Vinder, sone morl Gime i Hjertet sne. den Farandring, der var ved at foregna••
notl hendes Dreng, begunstigede L Shiitisk' Venskabet med Holeer, naiv om betulee Mand ikke
var srralerlies gled el,,erfer. —
En tit de sidste Dage i November
havde Spejderne en
,endag-veoret. en Tur. irde i den
,ierliggende Pien-Aage; da Kog, engen. 'varg fra Hitanden og
'reng'en'e holdt Middagshvil,
Aletted -e,og Holger og {tlte
-, minem; uvilkeerrlifit kom de•a.Tale..11.1 aj dreje sig om den
rare JUL, d
Merel forledte om
lefore Juletræ• de plejede at
lys ille f Holurrandegnar100:
„Neng,,c1. - sinure _end die armee
Trioer der," engele Aksel, idet
han foragtelig pegede paa PI:intrigens amens, Graner.
Holger sart, med blanke rim,
otte Øerne:
„Hare- vi talur et Juletrre
hjemme, sne er det aaamnend liga
bleget, om det er stort eller lille; mon jeg er.hange -fer, at dm•
Ikke bliver Ramte til det I Aar,
Meder har 'heil sart lidt Art- ejde 1 æret sidste Tid," stallede
han sorgmeeligt.
- Aksel eediete ikke rigtig, hvad
han kukhi overe herp,aa; ilet
var sjældent, de kom t den
•Gesd
perser-dige Forhold, 1 11,19et~411;_eg dette --

..0,e let rr
cc");
emme°
Vej her ski
ido' ter et
oksiefe et Træ te ,.,„1 NfZ.
, ,-ta «kat du ne-kaa liere sele eelv
tiet egentllg er lue,' heats.
mentel stum der- erbnegel, liNeeL
ter skil.' auttgoa;',7,a~ aet skal'.
nu unge ikte Mia ..4p»?k, •
I, a et Træ
%te«,
tu blet kan kore nrc d, kntni
sari skal vi ruin ud lag lindr"' et
Det varede ikke længe,
sad Altsol leen port ale Cykle;
med et smukt, lille 'rm, over
Styret. Nu havde han Vinde
paa Livegen, sart det p ik ett gene
de ind mod Hven. men i■ loleken
var ogsaa bleved mange.
kunde hare Tilokkerne liere la
Kirke, dn hen kørte Ind forbi
de første Huse t Byen.
Han havde knebet et komime
Finesiu dan" Fabrikat
uset Ind I Cenarden og len still
Cyklen fra sig, hvis Forne;
i >13 Kg Pakker.
I slut var gaflede, vilde hen se at."
fart noget Jeterred1 med op til
fltØtftTrinF--rniat td nuged-var
Sin detene elle, ikke iiirl -StW',nitter foruden Træet. — Men
et sort ukendt Bagreb for Aksel,
en, gav han Pin Sorg frit Løb
de hen drejede ind i neteeden,
at han ikke etraks var paa Holbande over, at Vennen var ganet
stod Sindsren i Kirek, int Indnat;
de med, Situationen; der svæveI-aa den Mande og over Udisigten
hun vinkede lemeedetsigt op, dit 'de ham allerede on InvlintIon
til den triste Juleaften, der venhun sart Iem. sart han var melt
til:Holger polt Læberne; rwn -tede Moderen og hast
til et ktim,me.
der var jo Moderen, og han vidDa Aksel var kommen ned
\Yen min oven !Irene', hvor
ste haller ikke, tived hans Forpal Gaden, styrtede hint straks
ældre vikle sige dertil; terre ban
har du dog været, nu sener Fahen Ell Grantliendler Jespersen,
kunde jo prove, det var ikke
der og' jer eg skal gri. Dut mulig
hl:tutte de Mild fik deres Juler
værd at elge noget til Holger,
In Ikke ni knoerne matl i Kirke,
'rir hjemmet Ifebnutndmgaa.rfer hap y•idttrie lidt bedre Besked
den.
og hvad er det . fer et Træ, dal
meddelte —
..Nej! F/nev:erre, lille Ven,"
her dernede 1 Genrden^"
Da Aksel kom hjem om EfterQaa magtle Akeel lo (nettede
svarede Jespersen pert Feremiddagen, fik Ilan'nu ikke telt
spergsel; vi her skam ikke fleem Henter. der Intet Træ- hard
om Sugen og Tiden gik; uden nt
re Turen., Ikke engang et ganske
og om hvor trki en JI1 I. d
han fik Spøresmaalet klaret;
tillo et til at nette I en Urtepot‘entede horn.
han vidste ikke rigtig, hvad ler
te; det er da ellers lovlig 'sent
Nfoileren borte efter med Glose
afholdt hant fra et spørge. aneskulde
jeg
mesit kube Juletreee&lle:irer I eljneen, Idet hit
de næppe selv, nt det var den
ne." Da lien sen Aksen; ulykkeglad van <iver prut sin Mand. d
-i-idste Rost nt Uvilje over
„Niers
lige ,Anehi, forteette
var kaminen ill under Aksala
nt skulle have l'helineelteherier
mere amme prut Torvet, kanske
fer andres Skyld, tot . 41 gine_
Forklaring.
er ilsr et 'frie al redde endnu,
omture en Tjeneste. -- Hee vor
„Hene har dm dog gjort mig
hvis du -0eynder digt"
ting paa en Mande ked- al det
gled, min Dreng. Det var /len
Alc.e1 var allerede ud nf Deog undgik Holger I den filtpenhedet(' .Talegave, In kumte give
r«, nw henne pas Torvet 1 et
do Tid; uden at•denn , kuede
øjeblik. Menden, der havde
mig ag din Fader. Jeg 'skal sine
ferstea Griniden.
starwc lier og solgt Juletræer,
die, jeg har eelt frrokl part HolDet var eIterhannilen bleven
var ved at pakke ,snmmen og
ger og har en 5.451- Kuer privat
den. 15, December uden at Aksel
ikke cot Træ vam at se. Aksel
til ham og hene Moder, men jeg
endnu havde feset herme det
spurgte stienden, one han vidste,
ønskede Ran inderligt. at du selv
vanskelige Sporgerunal, des
'ivrer man ktincle.'faa et Tres.
kornene. og tido om
Skrelineri vilde, at Holger blev
„P:T er vist ikke flere Træer
— Nu kan du selv tage Kurven
angrebet aren alvorlig Gulsol,
-rIU
i
legen
nu
at
Ina,
min
Drert
sammen med Træet; rig hil; sen.
eer vilde hinde hrun
Seeeeen
kaminer
til
for længere Ti
d
mange Gange fra, os .0ef
r.1196"7.
•-•
havde fandt nogen Meler herNana NIu
›cr han komme her
de til. „Nruit Ginedelie Fest —
med; men -- ban var alligevel
er fejre Juleaften."
nu inaet man se at komme hjem
ikke..tilfreds mod,.Sern det . var
Moderen havde næppe talt ud.
til Konen og timerne!"
ganet, leden at han deg dealts
„Sele gas ud og h'ente det
man var Aksel I flyvende Firkunde forklere sig, hvori det
eekoveme havde Manden 1144'11
spring ude af Deren. Kohmniel
lett. " •
"^'
han huskede ntl. at Faderen
Holm sart kærligt over pas sin
Han ver - et Par Gange 'oppe
kendte Skovfogden ude ved
Kone:
nt se til Holger. dee taalmodigt
Plenuteen. — Ja, lIverfsir Ikke,
„Du havde Ret, Mør, tiet er en
fandt Sig I Syg•daMInall; 0111 Julian kunde nok nal det endnu.
hel anden Dreng nu. Nan., han
len stiakkado die to Droner som
S'ns kom han ganske vist ikke
naar Ikke DA komma i Kirken,
efter fælles Overenskomst ikke
med Forældrene i Kirke; der
of tere.
Eide ll'r inm komme til at men den Kirkegang, han har
Do side'. Dnge for Jul Irrede
(anet i Dag, er sikkert orsaa god
mangle imeet 1, at det hiet en
Aktuel ..4La Itn'tr,:t. at brakt paft.
for hele hares fremtidige Liv.
suttg Juleaflan Nien tuts kom
nz Tiden Haj salt hurtigt. tit lian
Kom' Lad os sne gaa. Mor. Nu
han til nt ttrfike part 'teinets be*
ikke knut op til Hetzer; lifte bekan vi fejre Jul :d Hjertet."
'Iringde Ansigt, — Og hans Resluttede dog, at ban mkiilde
!timing var logen.
op Inden Julenften, Isart lunede
Da Aksel gik gennem Gaderne
lian listede ale op af Etikkenfer sine egne Penge, uden et
med Træet eg Kurven, folte han
treeren hjemme og kom uset
Formidl:ene vidste dot, kein en
det akkurat som naar han de
Ind pis sit N'terelee, hvor han
ling, gom han videtaelfolger an•
andre Aar var kommet led til
trok I sit Spejderskele sig, og den •ellde 'Gnu nu
naj: det Dit ikke an nt cykle
Juletræet. Han folte ubevidst
op og bede Fru Niokse . give
let fine Tøl lian havde part.
den Glæde, der ligger i at glatels
Holger Juleaften fra ham. men
San — en, to, tre — ned i Gasrandre.
det blev LlilejnIenttensileg, ng
den og fat I Cyklen og af Sted!
Da han var komanen udenfer
stadig var ban ikke rimet op 111
Det var en droj Tur ud fil
Holgers Dor, hørte han Fel
Holger.. Han blev denne Dag inMlti-leen fl-tenvinden rev og
Nielsens spinkle Slemm e ,
viteret ud til en af sine Skoletog i 'ykletrt,
hed og
sammen med Holgers ru Drettge.
kammerater, og Tanken om inban
men lurle Tiden tamlete
trøst, sang „Julen har bragt velvitationen overvandt hans elnnrham
selv
;sart, hvad der vente-de
signet Bud' — han blev stasenlige Samvittighed. overfor Holhjemme i Atten og RAA nas. den
de udenfor Døren til den sidste
ger, sne heller ikke denne Dag
Tnlettften. som Holger' havele I
Strofe var sunget. snit slog han
kom lian derop.
lettelt t, og det gav Mod til at
' Forst Julettitenedrig ved 1-Tiude* at banke paa Døren op paa
i:irtasette. Endelig var han ude
den fik hen stimlet sig Remmen
-vid Gele og sted der med Træet
ved Skovfoteithollgen, fik stillet
til at koæres op•til Holger, der
verne eeendelykkelix mod
CYklen De koen ind I
1 Hero Dage længselsfuldt hav- re Toritia
hvor - Skovfogrlkonen gik ag
11-614-ers ej-Tratte' 1SW.efe
de ventet li,ans Komme; men nit
dækkede Bord.
drede øjne.
Ingen El'breitt,'1,er kom med.
„Men det er jo den lille Skeel
Nu k-7mi Juleaften elBrevel tit
kun viete sin Girede ved at so
Holm, hvad; vil du dog her pals
Holger!
Vennen. Da Peu. Nielsen var
ør' højhellig Aften,' lod nonene
gaflet ud 1 Kokkeflet for nt finde
— „Naa, det er min
et Par Hager frem 111 Gæsten,
Mand, du vil tale nied, ja ham
• kunde Akel ikke bule være rit
finder elu ude 1 Stalden, han er
smergel
ved at fodre til Aften, gren, du
„Heler •• er Juletræet, har
blot derud." Kernen wia undrenIkke --.—"
de efter Drengen, der skyndte
1%41 Nieje tvang bolges ante
'T. ud I Stalden.
"kast fandt Skovfogden Inde
Trek« tilbage;
,Nej, dets gik som jeg tænkte,
ved Hesten og fik forebragt sit
• vl.har ikke Head til noget; mon
Ærinde.
start jeg blot snart maa hlive
"Et Juletræl Dot har I de
rak og Moder mert fus noget
fattet hjetrene forlængst, kender
at bestille og jeg kan hjælpe
jeg die Fader ret, hvad vil du
bonde, sart ger det helkor ikke
mod det?"
noget," lej han Mimere
"Det er til en Von, der ikke
Men Aksel havde feset. noget
har noget Juletræ og gom er aart
• at tænke paa; lian tog hurtigeked af det. aet)! Man jeg Ikke
re Afsked, end han oliens havde
nok fan et Trui med hjem, han
tienkt og slet-nette elg ud efter et
bliver acta glad; leg har Punge
hastellgt „Glædelig Jul!"
rrnsd; se." Aksel halede sin Sparebasse op at Lemmen og SAA
linlger forstod Ikke, hvad der
gik af Vennen; og da Moderen,
derfor Ikke, et Skovfogden i
Saletag beu'agtede luula lenet
hvem via Ikke Raffikaesirkrit—litlie

