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Nytaarshilsen.
Det nye
nye Aar etaer som en Skygge
Horisonten og søger Havn.
Vil det (ae bringe Valstand og Lykke
og tage fra Jorden alle Savn?
Vil det oplukke de rolige Dage,
hvorefter vi sukke i stille Klage?
Vil det os give atter de Karg,
hvorefter hele vor Længsel gaar ?
Naar snarlig nu Nytaarsnyet tændes
og mel Stjernerne blander sit Skær,
højt mod Nyet ønskerne sundes,
at Anret man bringe godt in enhver.
Vil det nedstige, det nye Ann
med Fredens Rige og bedre Kam?
Skal atter vi gaa ad sollyse Vaje
i en Verden, der giver us
Freden t Eje.

Vilh. Taube.

Vi lever i eis relig og megtern
Tid, enhver kar nok at gøre med
at hyppe sine egne Kartofler skifte sig og sine del nødvendige
til Livets Ophold — og saa for
Resten efter Evne give sit Bidrag
til de umættelige Stats- og Kommunekasser.
Føler den pligttro Samfundsstøtte
en enkelt Gang Trang lit at hæve
elg lidt ud over det daglige Livs
Trivialitet, fas sig en glad Aften I
Teatret, Biografen, ti! Dans eller i
festligt Lag indenfor sømmelige

Grænser — bevares, saa har han
enden Lov til det — mod at erFarlystellægge en netraskat
&sukat, Restaeratienswitid etc., og vil ken knibe sig ca lille Stituelaste, sal trædør straks kirituaskallen i Funktion — — Ikke at
undres over at det danske Folk er
blevet saa nøgtern og maadelioldent — det bar simpelthen ikke
Raid til andet. Man eldder pænt
hjemme ved sin hjemmelavede
Ribs- eller Hyldebærtoddy — uden
Rom I — og genopfrisker de glade
Minder om gamle Dage, da man
Ikke var hænge for at sløs Gækken les.
Vi sider nu foran Nytaarsskiftet.
Det fejredes I gamle Dage som en
Glædesfest, hvor der ikke blev
sparet paa de nu forbudte Fyrvaerktriaager, og Løjerne blev maliske
engang imellem lidt grovkornede,
men man morede sig alligevel, ag
Flytning med Skille, Stiger og andet Løsøre var en kendt Sport, I Allinge-Sandvig var men heller
ikke ukendt med disse Løjer, og
Byernes Torve og Gader havde
olie Nytaarsmorgen antaget fantastiske Former, — Torvene lienede
mest af ilt en Havneplads med

Bande pas Beding.
Men ogsaa Jyderne var opfindsomme. — Herom fortæller Søren
Vesegaard I „Sund Sans":

NylsersartRel løjerne gav Anledning til Udfoldelse ni en mægtig
Opfindsomhed. Jeg vilde antage,
at Ungdommen var pels Benene
hele Nytarusnat for al ti* hele
Program met Igennem.
Eller at den festlige Nadver var
turneret og et Par Salmer var sunget, begav man sig ud pan Eventyr, tørst og fremmest udrustet med
alle de skanrede Lerpotter og Krukker, der kunde samles,
Den vigtigste -- jeg kunde alke
den primære Del af Løjerne var
nemlig at slaa Potter pen Dørene,
hvilket bestod I ni slynge en eller
flere srindenne skaarede Potter mod
Stuehusets Indgangsdør, saa Skearene føg henad Stenbroen,
Medens en besørgede denne
Praces, insisterede nogle andre
Rumlepotter, hvis uhyggelige Lyd
gav Genlyd i Gnardsrummet. De
bestod af en Lerkrukke med ombøjet Rand, over hvilken der var
bunder, saa stramt som muligt, et
Stykke Svineblære — omtrent som
et Trornmeakind, Midt I Blæreskindet var der fastgjort et Stykke
tørt Rør (al de Planter, som ofte
vokser ved Søbredder). Naar man
nu med et Par fugtige Fingre strøg
op og ned ad Røret, sattes Blæreskindet i Svingninger og frembragte
derved en hul, brummende Lyd,
der var en sand Rædsel for småt]
Børn, eg for Resten i sig selv en
uhyggelig Lyd.
Saa smart Potteskaarene var kastede og Spøgefuglene mærkede,
al der var Folk paa Vej ud etter
dem, fo'r de ad af °snuden for at
gemme sig. Det var nemlig Gaardbeboernes Pligt. at fange Potlekariterne og trække dem med ind,
hvor de saa skulde nyde noget,
lades" de gik videre.
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ost yndig Pige Livet, Idel en Ksrl
for Lejers Skyld sigtede pan hende
med en Bøsse inde i en Stue I
den Tro at Ladningen var affyret.
Skønt det naturligvis var løst Krudt,
knuste Forladningen dog Pigens
Hjerne. Den sørgelige Begivenhed rystede hele Sognet og lagde
en Dæmper pas Nytaarsskydningen.

Nor[lhorohalms INelilarl
ønsker sine Læsere et godt og
beldbringende Nytaar saml bringer de averterende en Tak for
den okonomiske Slotte og Tillid,
der forventes fortsat gennem det
nye Aar.
Red.

Juleprocessioner i det hellige Land
~off

den, og man gjorde det sat grundigt. at der Ikke i en Kilometers
Omkreds vat en Mistelten at se.
Men et Par Mianeder efter her
hver Fgestub aller sin kraftige
Krone al Mistelten — og men op.
gav Kampen,

J'uinde - du eneste !
An, der er Kvinder
med rede Kinder,
som ler og siger, et Ingen vinder
og Ingen ta'r dein, og ingen Mand
nuar ind I deres Vidunderland,
Og der er Kvinder.
som stille venter
til Tiden kommer og samler Renter,
broderer Puder, Hank) og Tro,
og siger een dang ro,. elle .1,1

Som der er Kvinder,
der aldrig nægter,
men gi'r al Hjerte,
sart langt de mægter .
— — —
Jeg er lidt vaklende — beder Gud :
Vær god og - vælg mig

den bedste ud ! Anders Thteltorg.

Sjæl,

I Bethlehem

Julens Symboler.
—o—

Allerede i den forholdsvis gran

Johannett V, Jensen har i Hni- Oldtid spillede Misteltenen en Rulle
sexlades som det berettes os gennierlendahlatorien „Syvsoverne'
skildret en ualmindelig genial Nyt- nem Overleveringer.
Hos Druiderne stod denne stedaarsaftenaberhilt, der I sit Anlæg
og Forumt er et ægte Uddrag af segranne Plante 1 høj Anseelse
Himmerlandsk Opfindsomhed. Jeg paa Grund at sin formentlige helkender ikke Mage til den fra Klei- bredende Kraft.
trup, men der gear Sagn om andre
Grækerne mente, at den aabnede
Løjer, der var ikke mindre dristige, Portene til Underverdenen, ag ensom I. Eks. re skille en Vogn ad cire Folkeslag har 1 Mislelslenen
og bure den stykkevis op paa Tag- set et sikkert Beskyttelsesmiddel
ryggen og der samle den Igen, — mod al Slags Troldom.
lalle en Dør al og lægge dun over
Og endelig kan vi Nordboere
Skorstenspiben, ene Røgen ikke fra vor Mytologi erindre, hvorledes
kunde komme op gennemt Skor- den lyse Balder faldt som Otter
stenen, nier der blev gjort Ild Nyt- for en Pil af Mistelstenen.
aarsmorgen — og Lignende SkarnsSelv i vor enekaldte oplyst« Tid
findes der Mennesker, em aner
stykker.
Et yndet Skræmmemiddel var at en hemmelig og velsignelsesrig
udhule en Roe og skære øjne, Kraft i Misteltenen.
I visse Egne i SverrIg mener
Næse og Mund ud i Skallen og
anbringe et tændt Lys inden I og man, at en Krans el denne Plante
derefter plante den pas en Stok beskytter Ejeren mod Sygdom, og
ude pas Møddingen, Det saft ræd- andre Steder, f. Elis. I Sydfrankrig,
setsfuleit ud for et Barn, som ikke hænger man ved Nyloaratid en
var fortrolig med Mekanikere .
Gren af Misteltenen paa den nyAt skyde Nytaar ind var ikke ferenes Vugge.
saa almindeligt, dels fordi SkydeMen Intetsteds nyder den en
vanben var sjældne, og dels fordi afladen Forgudelse som I England,
Krudt kostede Penge. Dog var hvor Misteltenen fill til Dags, som
der enkelte, som holdt Bøsse, hvad for Aarhundreder siden, holdes I
der en Nytaarsalien kostede en ung Ære ved Juletid, og hvor en Jul

uden den traditionelle Mistelten vilde viere lige sne utænkelig som
en Juleaften uden Juletræ i Danrn rir k.
Og hvilken herlig Frihed tillader
denne friske Gien med de hvide
Bær ikke enhver livsglad ung Mand?
Enhver Pigeniund, der overraskes
under denne Gren, er prisgivet
hans Kys I.
Det gunstige Klima i Nordmandiet og Bretagne, hvor Frosten I
Reglen ikke indfinder sig før efter
Jul, frembringer en livlig Vækst
af Snylteplanter — hvortil Misteltenen horer — pas de udgaaede
Popler og Æbletræer, og den er
bleven en stor Handelsvare i Frankrig.
Tre Uger før .luleaften drager
Bønderne ud paa Mieteltenhest "og
river de smukkeste og bserrigsle
Klynger ned. Pas denne Tid af
Asiet er de Vejene fyldt med Vogne, højt læssede med grønne Dynger, der er peg Vej til Indpakning
og Forsendelse. Og dog er Efterspørgselen altid saa stor, at den

ikke kan tilfredsstilles.
At Misteltenen er en frodig Plante, viser følgende Eksempel:
I del engelske Grevskab Debsterahlre voksede en Misielalen I
Toppen al et udgaael Egetræ, og
den voksede gad kraftigt, at den
truede med at spærre Vejen.
Man besluttede saa ni udrydde

Der slaar syv store Stjerner
hist oppe I det Biae.
Det er som jeg i Alten
for første Gang dem sad.
Der er an Magt og Tryghed
i deres dybe Skær. —
0, Stjernerne er Livet,
og jeg er Livet nært
Thi du har denne Aften
din Sjæl imod mig vendt,
din Sjæl — jeg saa derinde

syv store Stjerner trendtt
Kai Hoffmann.

Stilhed.
--o—
En ung Indser kom til an Bramin og bad ham lortælle ham om
Gud. Braminen tav. Den unge
Mand gentog sin Anmodning. Braminen tav stadig,
,Hvorfor vil du dog ikke lære

mig Gud al kende", sagde den
unge indler bedrøvet.
„Det gør jeg jo", sagde }kami-

nen. .Ged læres bedst al kende
Stilheden",
— .1— —

Man finder sea mange forskellige
Navne lit vor Tid. — Industriens
eller Teknikens Tidsalder, de sod-

ale Fremskridts — ja, nogle her
endogsae døbt hele Aarhundredel
til Barnets Aarhundrede. — Man
kunde ogsaa kalde det Uroens
Aarhundrede. Aldrig har Stilheden
været Nas totalt lorjegel fra vor
Jord, som den er det nu. Vi tænker ikke blot pas Uro og Sløj I
rent bogstavelig Betydning, paa
Storbyens aldrig hvilende Larm,

Oremmoleinernes og Radioærsdfager nea Skratten den hære
r, /neo endnu mere pas
run, --!,
run
'l
Age Rastleshed og den Sindet»
-1„lio, sum nar grebet hele MenneSlutelfiriLlen.
Mellem de mange forskellige
Stigs Uro er ogsaa den religiøse.
Den præger Tidens Ansigt med
sin Skygge af Vemod og af engsteirg Spørgen. Og den meder os
overalt. Sand og inderlig Gudsfrygt er Tiden ikke saa rig pas,
men retsgies Uro og Længsel er
der nok af. Hvorior kommet sal
las længere end netop fil denne
Uro ? Mon ikke en al de væsentligste Aaraager er deri, al der er
ses lidt Stil hed inden i os som
uden om os. Vi sluger !lumske
bindstærke Værker om de religiøse
Problemer, vi diskuterer dein 01fentile,l og privat. — Ord og Uro
altaatureere Men — „Gud kemi
bedst at kende i Stilheden".
——
Den, der har oplevet de berømte
„to Minuters Stilhed', hvormed
Englænderne pas VaabenstilstenclsDagen mindes deres Døde, ved ogsaa, hvor forunderligt betagende
denne Stilhed lægger rig over Sindet. Nein pludselig alle Hjul stand.
ser. al Larm og alle Fodtrin dør
bort, og Stilhed, kun Stilhed.
,Det er, som om Gud drager
forbi', har jeg hørt en Mand karakterisere det.
Og selv denne Stilhed er dog
kun at ydre Art. Prøv saa i Sledet et Irma frem til den indre
Stilhed. Stilheden i du eget Sind,
naar Dagens Larm og Dagens
mange Bekymringer lukkes inde.
Du vil finde, al i endnu højere
Grad kan del siges om denne, din
egen Sjæle Stilhed, at ,det er som
om Gud drager forbi.'
Eremit.

Jule-Tidsfordriv.
—a—
At tegne i eet Træk: Meget
morsomt er det at prøve pas al
tegne forskellige Ting I er eneste
Træk — allsaa uden at tage Blyanten fra Papiret. Man kan prøve
med lette Ting først, som f. F.ks.
et Glas med Vand i, ens Kaffekop,
et Æble, en Kniv, — for saa at
gas over til lidt sværere Ting som
en Lysestage med Lys i, et Billede med Ramme om, en Abe, en
Hest, en Gris og lign. Er Resultaterne ikke altid lige vellykkede,
saa er de til Gengæld gerne saa
morsomme, et de opvækker Latter,
og hermed er Hensigten narret.
En brændende Snebold: I en
Snebold stikker man amen Stykker
Kamfer, lægger den paa en Tallerken og tænder an, den vil da
brænde i lys Lue.
Slangen, der bevæger sig: Tag
nogen Cigaraske og nogen Sodapasi,irer, læg ile—fire Pestilier
Lag evert paa hinanden med C'gareaee
hreld lidt Sprit
oser, lænd det htde an, c g lidt efter 11111 -ell er, morsom Slange bugte ale ud over Bordet. Mari kan
stile det hele pat eit Tallerken
for ikke at fint Sprit paa Border;
men selve „Stregen", der bugter
side ud over Tallerkenens Rand,
r ka ler ikke Bordet noget.
Den slasende Mønt; Pas en
Strimmel Papir anbringer man en
5-Øre staaende paa Højkant. Derefter &lav man med en lille Stok
eller Lineal el kraftig' Slag paa
Paplrstrimmelen, sera at deri falder
ned pas Gulvet, meden' Menten
bliver stenende pas Bordel,

Den forheksede Tændstik : En Frir, lorne' Lande
Tændstik er jo en skør Gengran t,
tom otte brækker, blot man any•
ger den sf pas Trendetikafiaden,
men hvis man anbringer dan nuEn Hund gør, og et Par Træsko
del. Linglingmen, halende pas 2.
og 4. Fingers Negle, skal men skramler hen over Stenbroen.
Halmen bliver kerende og !asier,
hare usædvanligt gode Finger- .
kræfter for et kunne knække Tænd- da vi al'esammen ...egner og
stikken. Derfor kan man roligt strækker os. Min Sidemand flanvædde om, at vedkommende ikke ker mig i Hovedet med Albuen,
kan knække Tændstikken, naar idet han ihærdigt gnider Søvnen
han holder Fingrene udstrakte og at aluene. En eiser anden lister
Haanden i Højde med Skulderen. paa Husesokker over Stenguivet
hed 19 i'dstede', rager op I GirAI Valdnøddeakaller kan der la- derne og kaster Kvas pair. Ilden
ves morsomt Legetøj. VI skal her blusser op i en hej, lysende MareRise Anvisning pas noget, sari kan rne, der faer os til er misse med
man !elv hine pas mere. „Værk- øjnene.
tøjet er en Stoppenaal med en.
Saa knirker Ditten pen sine
Prop som Haendtag. Natten rød- Hængsler, og en Stribe graablegt
glødet; over al tændt Lys, neer Dagslys falder ind over Gulvet.
man Boa holder Naglespidsen hen
Det er Morgen.
til de i Forvejen mærkede PunkVi er ti dødtrætte Mænd med
ter og Streger pas Nøddeskallen, Ømheden siddende i hele Kroppen
trænger Naalen derind, man kan og med en ubeskrivelig Trang til
f. Eks. prøve et lave en Dukkevogn, Søvnig Hvile for de stive Lemmer.
tværs ravet Midten al en hel Vel& Men Formandens redmuasede Anned brænder man en Fure fra den sigt med det uredte, strittende
ene Kain til den anden, men all- Pandehaar, kommer Ill Syne I Derier' kun over Nøddens erre Halv- aabningen, og medens han kæmdel; saa tages allsaa den ene Fjer- per for et las en genstridig Selededel ni Skallen bort, og man spi- sirup anbragt pas den rigtige
ser Kærnen, Med Nyalen brændes Bukseknap, »jul' ban nogle Ord,
to Huller til Iljulnkeelen, som la- som jeg I min halvviagne Tilstand
ves al Staaltrand eller en Tænd- ikke opfatter, riten hvis Mening
stik og sættes fait med lidt Lok dog er klar og lydelig : Vi skal
indeni; to Hjul laves al en Prop, o p, og del skal gas i en Fait.
og et Stykke Pap, sat fnat med Om el Kvarte: kummer Husbonden
Lak, hindrer dem i at falde al, For- kørende I sin sust- og gulstribede
an gøres en Vognstang fnat. Nasr Lastbil med alle Kvinderne, og sar
Vognen fores med Vat og Silkesej, skal Halmen være stuvet 111 Side,
og et lille bitte Dukkebarn sættes Gulvet fejet og Bordene stillet paa
deri, har man en kærkommen Ga- Plads til Morgenmaden,
ve til en lille Søster.
PaakIrednineen er hurtigt overalaaet. Vi skal kun have StrømMan kan ogaaa lave en Mando- per og Støvler pos, Resten af Tøjet
lin af en Nøddeskal. Dertil bruger ligger vi med om Natten. Morgenman en halvtorn Nøddeskal, og ',disken er lige saa simpel. Vi alaas
Pergamentepapir med en lille cir- alle ti om at komme først 111 at
kelrund Aabning i Midten, klæbes dyppe Hænderne i den halve Spand
over det tomme Rum. ,Halsen' Vand, der slam udenfor Døren,"og
skarres at Træ, en Pund eller lign. derefter tvære lidt rundt I Ansigtet
sværtes med Blæk og klæbes fast med Fingrene. At del er det samme
med Gummi; Ilre og fire Knappe- Vand, vi vaskede os I i Alles, er
naale mættes fast, og mellem dem noget, vi er altfor søvnige til al
spændes Strengene af tynd Elastik; reflektere over.
de smna, runde Elaslikker er gode
Samt snart vi har ydet Renlighehertil. Med en Stialpen slagir man den den skyldige Tribut, gear vi
Tonerne en.
Gang 'ned at bringe Omlen i den
kombinerede Sove- og Spisesal, og
En lille Behrendig,hedakunat er
da Bilen fart Minut,er senere svinfølgende ; Stil et almindelig' Vandger om Hjørnet og kører op foran
glas af dem, der gear lidt skraat
Døren, staar vi allesammen parate
ned ad mod Bunden og ingen
til al modtage den.
Fod har, paa Bordel, og lad saa
Og ud vælter del. Først de yngKammeralerne prøve, om de kan
ste Pigebørn, Andmd og Charlotte,
vende Glasset om, naar det etaer
Audree med del mørke Haar og
omvendt paa Bordel, de maa kun
de fine, alvorlige Træk, de sorte
bruge Pege- og Tommelfinger
øjne under de lange, frynsede
dertil. De kan det rimeligvis ikke
Vipper, og den lyse Charlotte med
prøv saa selv engang dups& og
det runde, altid fornøjede Spilopdet vil gas let, hvis blot Fingre
mageranalgt, saa den kønne fjorog Glas er fuldstændigt tørre.
lenaarige Renee. der halvt er, halvt
føler sig som Dame.
Selvlavede Dukkemøbler.
De gifte Koner fra Landsbyen, i
Fikse sman Dukkemøbler kan
brogede Kjoler og med Tørklæder
man nemt lave af still Karton,
om Heatet, rumler morgenfriske
der syes eller limes sammen og
og leende at Vognen, De ældre,
beklædes med Rester al Fløjl eller
Rentes Bedstemoder, gamle Markulørte Klude.
got, Pc-t: Cminly og Husbonden,
le pal roe. slut Cr U1,
Bedste,itreirden med de mange
Rynker i det ,enrige Ar.s gt, ligner
eardsr c en riarrak Be tsiemoder. Hun og gamle Margot, der humper om +ed en Krykke, skynder
sig lud til Ilden, for nt Ina lidt
Varme i Koppen ener den kølige
Køretur. PeaChanty. der er uhnotismaelig for de unge Piger og Koner, forlækker 511 Gummiansigt I
et bredt Smil, der blotter de lyserøde Gummer. Tænder har hen
ingen al, dem Ing s ø tysk Kugle
i Begyedeleen af Krigen.
Le pairon slikker el Par lange,
garnnscheklredie Ben ud el Brien
og hader 54; glide ned pas Jdrden,
las byder han Godmorgen med
sin underlige høje, ligesom forter-

io
Frankrig

teAt SArgenie.
Der biR e- Liv I Lejrir,
Synet al Kvinderne rener Hansen
I o) alle. Lorne, en kam eng Knarr
med Itabeeerbiod i Anerne, er forelsket i Rente. Han holder hences Hoved mellem Hænderne og
girer hende et Moegeolys. Hun
kysser igen, men da han vil laet
hende om Lir" slam hun hun
over Hænderne, undviger smidigt
og (grevinder i Kvindernes Kreds.
Vi er b Mænd ai alle Aldre og
Professioner — grel Halvparten al
os er unge Mænd, der mas klare
Dagen og Vejen, som det kan
trælle sig.
Resoul kommer fra
Dunkerque. Hin er egentlig Semand, men er televen træt al ar
sejle og er nu en Landevejens
Rid& r. Foreløbig er han havnet
i SI. Jean du G;1515 Vinmarker red
Azay sur Cher i Nærheden af Tours,
to Snese Mil sydvest for Paris. —
Edouard er Typogral og kommer
fra Ridt. Han er en intelligent
Fyr, minkhealei og bleg og gear
med stærke Briller. ',idealer Faget
alt
er der ikke noget at gøre
Fald ikke for Tiden. Og derfor er
han bleven Vinplukker, Frederic,
Marcel og Henri er Daglejere fra
Egnen. For dem er Oatober, Vinhestens ~med, den store Tid.
Arbejdet er trælsomt.
Tidlig one M.egern. n ved &Armgang er vi i Marken, og først,
neer del er blevet' tiir mørkt til a1
arbejde, hører vi op. Dagen har
3 ~lodse, før Arbejdet ved rtTiden, omkring Klokken 12 og om
Aftenen efter endt Dag ved El —9Tiden. Meden er den samme ved
alle Maaltider : Kødsuppe med
Brødskorper (Ceeleteroule), Grøntsager, Bred, Ost og sari megen
Vin, vi vil drikke. Foruden Kosten
og Logie'et — to Hestedækkener
og Halm pas et Stengulv — er
Lønnen 8 Francs om Dagen.
Ikke meget — men i Vinmarken
er der heller ingen Anledning til
at bruge Penge.
Arbejdet besiaar I at klippe Kaserne af med Sakse. Druerne bæres bort al Portører, der har store
Kurve, som Tornystre pas Ryggen.
Min Porter, der bar mistet sin
ene Arin I Krigen og fermt dræbt
2 Brødre, er en gemytlig hjulbenet Mand. Han Interesserer sig
meget for mig, fordi jeg er Udlænd ng. Jeg har lært barn nogle
danske 0:4, og naar nen Spand
er fuld, og jeg kalder pas ham,
svarer han: Ja, ja.
Om Morgenen gear Arbejdet for
sig under Tivrhael. Det !;ælder
om at komme hurtigt fremad, aras
Patronen kan se, man har bestilt
noget, naar han foretager sin Inspektionsronde. Men henad Dagen
sagtnes Tempoet. Der bilver Tid
til en Sludder mellem Rækkerne;
Vittigheder, Sang og Latter ger
Arbejdet lettere. Især henlmod Aften, neer Solen gear pen Hald,
og Skyggerne bliver lange, kan
der komme en egen Stemning.
De unge Piger synger med friske
klare Slemmer vemodige koriske
Folkeviser ve x'et med Rachel Mellers sidste Parisertmller. Himlen
larves brandrød al den synkende
Sol Frihedens Time nærme; s.g.
Mern trætte bliv, r vi.
A.beldet i sig selv er meget udmattende, og man ni la ofre skilre
Stilling for at kunne holde det ud.
Vi sidder paa Hug. v. 111:,,e paa
Knæ, vi gear bøjede eller læner
os Led. Blot Alvtksillig, stadig Atvoksting.
Men nuar Halmen one Arterien
var spredt over Griber, har jeg 53., 1
store, stærke Mænd katte sig næsegrus, slentrende a! Trærhed, og
1,1de i Sø•ri paa Siede'. E n Kammerat dækker dem til, og de rører
sig Ikke, ler Arbejdet igen kalder
pas deir.

Aftenminalt14e% er Dagene ha.
Isolleheviv og kyggerigere Maankd
.Mart giret arg god Tid, 'gokkes
t) kerma« Hist.i.er . Saglig Kere
Chau'', var en glimtende hortafler.
Hans Histe~ var a:drig
men *did vittige, falde al Argot5Pfelitt a naller:de
Efter Bordet skifte* de enge Pi.
ger t.1 et synge Der er Vie« om
dee ikonet Prinsesar. der er trolde/el med den onde Ome, men
tlisidtt fair sit Hjertes Udkomne,
i:en fattige Hyrde. E leg den tapte
Ridder, der hier Prinsessen fra
Troldene. Altid Prinset'''. De enres
fattige Piger fra Vinmarken synger
helmi nm Printeeser,
Men AU161110b1lei tliumn,er irere
for Døren, og de emne Piger skel
Alsted De sover I en Lade et Par
Mil borte. Del er sure viseligt
indrettet al Patronen. Han er an
klog Mand, der ikke vil risikere
noget. Saa sigel vi er ene, gear
vi 'gang med at flytte Bordene ng
slæbe Halm ind. Nogle lægger sig
stræks og bilder I Søvn.
En lille Kreds samlet sig om et
Per Daglejere, der haler el fedtet
Spil Kort ned fra en at Loilstilielkerne og begynder at spille. Min
hører Tilskuernes krItiske Bemærk.
termer blandet med de ,overdes
Snorken.
Erlerhianden tynde' Ringen om
de spillende ud, flere og liere lyer til Halmen. Tilsidet oasen de
spillende selv. Og der lyder nu
kun rolige, regelmæssige Aendedrag og dyb, vedvarende Snorken.
Bamlet' hendøende Flammer kaster
el varmt, lød! Skær over de hyllende Skikkelser.
Den franske Vinarbejder sover
sin velfortjente Søvn.
R. Christian Holm.

Er Nerverne I Orden .
Normalt skat et Menneske kunne
sten 15 Sekunder paa et Ben med
'Mukkede øjne og uden at dingle
med Kroppen.

Endvidere maa man I Label al
IS Sekunder kunne stige 5 Gange
langsomt op og ned al en Stol
uden at Pulsslagel stiger mere end
end til højst 100 Slag i Minuttet.
Efter 30 Sekundere Hvile i olieende Stilling skal det atter vare
normalt - cr. 75 Slag pr. Minut.

r---

•••

Går ct Forsøg og lad en anden
kontrollere Pulsen med et Ur,

bdsligusig og Mut

•

- -0—
Søndag den 4 Janar.
Nyt' a radag Allinge 1(1. 10. Oh 1(1, 2
Søndag. Allinge Kl. 2. Ols

Fyldte Chokolader
”A L B 4" Spile-Chokolade
~KER" Cacao kun i kg Pakker
FINESTE DANSK FAIINIKAT

irisliste.
Dansk sort og grant Uldgarn fra 10 Kr.k g
— kulørt Uldgarn
10 - 11onsuldallonel, kulørt
1,00 pr, in
Dynes atin
2,85 —
Lagenlærred, 140 cm bredt 3,50- Medians fil Linned
1,20 Shirting, hvid
1,10
Bomnidsiterred, prima Kval. 1,40
Herrelfienkla-der, gran Hver garn 13,00
Molskindebestklæder, prima
11,50
Arbejdsbluser fr a
5,50
Herreskjorter, kulørte
4,50
Herresokker
0,35
Herreundertrojer, Bomuld
2,60
do.
Uld
4.65
Damenndertrejer, Uld
1,90
B orneundertroj er, Uld
78
Stort Udvalg I Stromper til Damer,
Herrer og Bom.
Ovenstaaende Varer til anførte Priser
er paa Lager.

E. Abrahamsen,
Telefon Sandvig 55.

Anker K. Ipsen,
HELMERHUS.
Telefon Klemens n. 112.

Chr. Olsen, Messen,

En Viser. der vandrer, en
ssa sr det omme, det gamle Air

der *Isy,

10-

Luthersk Mistioneforening.
Tern Kl. 2. Ali. 4.30. P. Svende»
evar.g. kudi.Misaiunsortnin4.
Allinge. Tirsdag d. 30. ds. Kl. .7
Juletræ tor Ungdommen.
Alle unge og ældre er sisikommen
Nylearsdag Kl. 3.30. P. Holm.
Rutsker Kl. 10. 0. Wes th
Rø K. 9,30. F. Holm.
Metodist.Menightden („Belesda').
Søndag Ciudsti eneste Kl. 4 Eftm.
Søndagsskole Ki. 2.
Enhver er h jertelig velkommen.
Pastor Ber ger-Petersen
Frelsens Hær, Allinge.
Fredag Kl. 8. Musik møde
Søndag Kl. 10 Fm.
Helltp geleisesgudsi jeneste
KI 1,30 Søndagsskole
— Kl. 8 Ab, n Fre1sensrnøde.
Sandvig Readstue
Kl. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelm.
Fiedag Atten Kl. 8 Musikmede
P. F■ e:e.iletren.

Tein Brugsforening.
Udsalget lukkes Mandag den 5.
og Tirsdag den 6. paa Grund af
Opve jning.

En KiOkke, der ringer, et Ciller, der flytter,
Mennesker standser og spørger og 41ter
Spildt eller sparet
øgt eller edt
Mennesker spørger, Hvem giver Svaret:
— Du, som har travlt med dit fattige Selv.
se dig en Stund mod det evige Hvælv
Stjernerne lyse højt og frit,
lyse og vandre.
Alt det, du kalder dit,
det skulde Isse for andre.
En Viser, der vandrer, en Klokke, dersslear,
sal er det inde, det nye Aar.

Hilst med liaketter og Festfanfarer,
Sporgen og Spejden, men ingen svarer .
Vækst eller Visnen: Tab eller Vinding?
Rosernes Krans eller Tjørn om din Tinding?
Kun eet er fornødent. Gruhl ikke mer,
Der hanker et Hjerte bag alt, hvad der sker.
Din Sjæl skal modnes mod Evighed.
Gaa tillidsfuldt fremad
I Takt med Guds Tanke. Om op eller ned.
San gear det dog hjemad.
Mads Nielsen.

Illefityrelsen.

Kjærtelig Yafi
til alle, som glædede os paa vor
Bryllupsdag.
Jenny og. Karl Frederiksen

Juletræ.
Olsker Husmandeforening
afholder Juletueskst TIRSDAG d.
30 ds. Kl. 5,30 i Forsamlingshuset
NB Kun Medlemmer med
Familie tilstedes Adgang
Bestyrelsen.

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Koge—Chokolade
FINESTE DANNLC PAIMIKAT

Telefon Allinge 100.

•091,1101111111~11111
lAfg«ll)

ffliografen..

Søndag den 4. Januar Kl. 8

t;trIbig $rWforMelic
ing ,titier og ZrittL
Sælg Deres Varer til

Nordlandets Handelshus.

Silkelodusiri i dam.

Nordlandets Ilandelsitus.

—0—

bulmes Skilsmisse

Ingen Forestilling 1. Nylaarsdag.

~~1.91~14E

Allinge-Sandvig
paa Natindtaget og ring op Telefon
Allinge 74, niar De har et eller
andet al avertere.

lysegule, sælges fra Lager til nedsat Pris. Alle Foderstol[er ligger for en lavere Notering.
Alle Sorter Hønsefoder sælges billigst i

Smukke troiore.eoe

Morsomt Lystspilt 5 Akter.
I Hovedrollen Amerikas mest be•
Trimle Skuespillerinde
COnSiat:C,..! Taboadge.

Drej om

Nye Texas Bomuldsfrokager

Afholdsforening
afholder Julemesfest for Medlemmer TIRSDAG den 30. ds.
For Børnene Kl, 5.
— Voksne — 8.
Tandlæge

Hess-Petersen

telskr5
e
exporE
øl
slanke flas.,(vr
mau/c1-8k.

giyder E.Y.1
fist,c9ce.d.

Citronvand.
Apollinaris.

træffes Ikke l Allinge LØRDAG d.
3. Januar.

Annoncer virker bedst
og koster mindst.
Glem det Ikke

Hanhund
sort Grævling, 1/, Aar, er Ill
narie lyst;
Sandkage.

%Hinge ttoloutal. og
Næste Nummer al

Norrillenholifis
udkommer Fredagen den 9.
januar 1925.

43raliuttfurretniug.

~IMMUN

1( re plan
Rajnel:13
8-titn
il: age
Søgnedage.
Trit --Mk a 4 stig
Rønne
Nyk«
Klement
Re
Telr.
A linge
Sandvig

1,11k

a,b„.1-å
2,33
9.11 2,49
92s 3,04
9,37 3,17
9,45 3,25

att ee ■!viw

~b &nok Fabrikat
I )4141 Pakker.

Nye friske Varer anbefales•
Nye bornholmske Byggryn. Nymalet Rugsigte og groft
Rugmel. Nye store og smaa Rosiner. Nyt kraftige Krydderier. Spansk Salt og groft Køkkensalt.
Allerbedste Sorter til rimelig Pris.

Nordandots Handeshus.

10,34
10,53
11,05
11,25

Re
Klemens
Nyker
Rønne

6,10
6,29
6.46
7,02
7.19
7,32
7,40

-lftennr

11,56 4,59
12,15 5,18
12,28 5,30
12,50 5,50

liEt
"Im
k els7tdl esr,u17Pv
a:ria.d. Rarrelsatto 111 ekstra godt Ketl
saml ah lænk/trende 1:1 iferreitagwri tit ølli tingste Priser.
Leger af lliCle410. seere; billige GO CU to4.
Dertil
el pant Udvalg i kjøletiajer. ItemeidisaaJ, karrreder, Dynelej, Fjer, Uldisepper.Dordraeppor, Haaastkisedvdrejl saml
all benturrende til solidt Manutakrurvarer.
Fl mestas'. Lager af Trikotage og Gara
311 at bedet*
Kvalitet - ase Folk er altid sikker par at Isa gode Varer 111 den billigst* Pris, met de køber bos :afg. Derfor kan jeg med god Saterrt.
tagbed anbefale Folk Fra By og Land at giro [bires indkøb hos mig,
og De skral ikke blive skuflet .

8,36
8,56
9,10
9,30

Søn- og Helligdatie.

Xanden.
11.101~11~111~1111111~11"111

-Saiadvig

Ram na

Fra Rivrtne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

8,25
8,42
8,55
9,10
9,23
9,33
9,40

7,40
7,57
8 10
8,25
1,42 8,38
1,53 8.48
2,00 8,55

Vort (ore La[zer af

12,45
1,02
1,15
1,30

-Roresse

sodair

10,05 6,00 9,12
10,12 6.07 9,25
10,21 6,16 9,31
10,35 6,30 9,45
- Rø
som har set, hvorledes
Klemensker 10,51 6,46 10 , 01
11,01 6,56 10,11
Nyker
11.20 7,15 10,30
- Rønne
`) Løber kun Mandag Onsdag
og Lerdag.
flargarine,I
Boilhohoskelehill
1) Løber kun Tirsdag. Toradav,
og Fredag.
fremstille/1, behandles og opbevares, vii ganske uvil-

Alle Mennesker,

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein

kaarligt forlange dette højne Produkt til sine Maaltider. - illa Forretninger i Allinge-Sandvig smiger

Klædevarer
anbefales vore ærede Kunder. - Da der er
Udsigt til yderligere Prisstigning paa alle
Uldvarer, er (let klogt at forsyne sig i Tide.
Habitter syes efter Maal paa fata Dage.
For god Pasning garanteres.
Kulørt Habit, syet efter Maal
Man, Serges Habit
Ekstra fin blaa Habit
Kulørt Kamgarns Habit

Kakkelovne og Komffirer

De bedste Idoler i Arbejdstøj.

fra

Anker Heegaard og Bornholms
Maskinfabrik

Mine gade bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle
Størrelser hade til voksne og Børn. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenktasder, Trøjer, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

tilbydes fra Lager i stort Udvalg-

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Jens Hansen.

13 glo Soperloslat 17 gl bliguloiog

.14NGASik

er hjemkommen. Bestilte Partier kan afhentes og nye Bestillinger modtages meget gerne.

ArditD
gulvtæpper, gordicepper,
9ivanicepper, Jorliggere.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planek.

Bestil Deres Tryksager i 111iille Poiltryklaill
Meddelelser

-

Konvolutter

-

Brevpapir

-

Fragtbreve

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lier•
ling, en Fodermester eller anden Medhja:lp, bør De anerest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad

slinge gotonial og 13roburtf1 rretning.
•IP•

.r "Ir Ir Ir

BORNA MARGARINE

der hver Fredag bringes direkte ind
c.1800 Hjem og læses al sa,4 godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor eaa
godt som al11.1 bringc. el filtredeslillende be a tlist ,

er fin, frisk og velsmagende eg giver
LÆKKERT SMORPIEBROD

■■•

Trifoleuffis Markfrø.

Et indringsiiste
liargmerterhontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10 -12 og 2- 4.
Branddirektoren do.
Stempelfilial I Sparekassen. 10 -12, 2-4
Dampakihsexpeditionen, gaben vad Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag Form.
Diarriktelargen B-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag fil K1.9
lijralpekassen : Formd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker ckr. Lind, Sandvig.
Jernhariest. er aaben lur (lods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 ug 2 -4,
Lune- dl Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Skandinavien-Amerfkaliment
Agent Otto Ciornitzka,
Statsanstatren tor Livsforsikring ved Chr
Olsen. Messen . KruitortId 1 4 Em.
Telegrafstaiionen 9- i2 og 2 6
Toldkamret 8-12 Form, 2-3 Etterm.
Klemens Jernbanesi, 8 -12 og 2-6

-

▪ •
CD •-

• --E„,
CC
03

C/3

cr, CD
il> 0
en
•Z:
<ø -Y
19
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Vi beder meget gerne om Bestillinger paa
Markfrø, og ved at bestille Forbruget nu inden
Nytaar sikres billigste Pris.
Tidlig Rødkløver
Ungarsk Lucerne
Hvidklaver
Alsike
engelsk Rajgræs
italiensk do.
Handel/ras
Barres Studsbrud
Kadlrabi

pr. kg. Kr. 3,90

3,40
6,20

3,10
1,58
1,44
2,46
'2,55
3,65

iii ingc kolonial & 43roburtforretning

hork i Nordborilholms Ugebid!

Tritoleum levererabsolut bedste Kvalitet

Velour-Gulvtæpper, ekstra prima Kvalitet,
Størr. 138x 200 cm, Kl. 511,00-75 00
do.
170x240 c rr. Kr, 105,00
do.
200 x 300 cm. Kr, 155,00-165,00
Tapetry-Gulvtrepper, 140 y,200 cm. Kr. 27,00
Kassen-Guivtirpper, 130x200 cut. Kr. 17,50
do.
155x240 cm. Kr. 25,00 32,00
do.
2007300 cm. Kr. 52,00
Alpassede Linoleumstæpper 1507200 c n. Kr. 25,50
do.
180x 250 cm. Kr. 38,00
Floortex i Melermaal, 183 cm bredt, pr. m. 9,90
Forliggere fra 2 25-20,00 pr. Stk
Divantæpper Ira 15,75 -35,00
Plyseh.liordtaapper fra 25,00 -39,85
Gobedins-liordtsepper fra 10 -28 Kr.
Jette
do.
fra 6,50 -20 Kr.
Vaske
do.
fra 3,50 -12 Kr.

-

93 Kr,
97 125 135 -

Nordlandets Handelshus

Bornholms Vegetabil Margarine.

Regninger

Metorjalt

ker,

10,00 11.20 4,25 8,00
10,08 11,28 4,33 8.08
10,18 11.39 4,43 8,19

Sandvig
Allinge
Tein

lloktioloosIllomio.
suv.,44, lager og Udeetg
al tazdtgaytel41 lakardeitager•
t1v•
erfrrskker, flet" Riortrujer, Regnfrakker,

