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Hvor Julen bor.
Digt af ADOLF LANGSTED.
-0—

Hvor Julen bor?
— 1 hvert Sind, som tror,
i hver Sjæl,
overstraalet af Minder,
i hvert Hjem, hvor en Mor
ser sig glad paa et Nor,
medens Stjerner paa NatHimlen skinner.
Hvor Julen er ? —
Baade fjernt og nær,
overalt, hvor som knælende
Hyrder
vore Tanker gaar ind,
hvor vort martrede Sind
ryster af alle Døgnstræbets
Byrder.
Hvor Julen gror af et Sind, som tror,
blusser Minderne —
Kerte ved Kerte.
Og fra Englenes Kor
lyder atter det Ord,
hver Maria har gemt i sit
Hjerte.
Kan du og jeg
endnu paa vor Vej
finde Sporet, det hjemlige,
kendte?
Kan i Kæden vi gaa
med de unge, de smaa, danse rundt omkring Træet,
det tændte?
Kan jeg og du
finge frem endnu
til den Glæde, vort Barnesind kendte ?
Kan med Toner og Ord
vi endnu som vor Mor
Sol og Stjerner
fra Himmelen hente?
Hint Julebud
lad det raabes ud,
saa det kendes blandt alle
de mange,
der som Barn fik det kært,
men som nu har saa svært
ved den Himmerigs-Tone
at fange.

Vi bringer i Dag et Billede af General Kondylos, Hovedmanden for Monarkiets Genindførelse
i Grækenland, og Kong Georg den Anden (med sort, stiv Hat). 1 Baggrunden Athen med det
kongelige Slot. 98 pCt. af Landets Vælgere stemte for Kongemagtens Genindførelse.

Blækklatten.
Af Chr. Lorenz.
—o—
Jakob Holm havde faaet Tilnavnet »Blækklatten«, længe før
hans kære Fætter Erik drog ud
paa sin Opdagelsesekspedition
sammen med Onkel Jonas. Men
det kommer vi til at tale om
senere.
Jakob var ikke af dem, der
klarede sig videre godt i Skolen.
Han hørte til den Kategori af
Drenge, der fik Hænderne helt
grisede til af Blæk bare de ser
et Blækhus. Det er det væsentligste, de faar ud af deres Skolegang, det og saa Klø, Klø under
alle Former og fra alle Sider.
Navnet Blækklatten var egentlig ikke saa daarligt valgt. Hans
bebrillede og altid forbausede
Ansigt og hans blækklattede
Fingre var gennem alle Skolens
Klasser en uerstattelig Skive for
Lærernes Vid og Kammeraternes Grin og Overlegenhed.
Men — een Ven havde Jacob
— en Ven, der fulgte ham gennem tykt og tyndt, og som han
altid søgte Raad og hjælp hos.
Og det var et Konversationslexsikon, han engang havde faaet
foræret al Onkel Jonas, der vel
var den eneste, som af og til
havde et venligt Ord tilovers for
Drengen med Blækklatterne.
Begge Drengene, der var forældreløse, blev opdraget hos Onkelen. — Det var før han drog ud
paa sin Ekspedition, at Onkel
Jonas havde lyksaliggjort sin
haabløse Nevø med det store
Leksikon, men det var altsaa
Erik, han tog med sig op til
Jordens nordligste Regioner.
— En tre Aar efter vendte
Erik hjem — Nordpolen havde

han ikke naaet, men det var
dækket med Hæder, han kom
hjem. Aviserne fortalte i glødende Farver, hvorledes Onkel Jonas var død, og Jacob læste derom med Taarcr i øjnene, for
Onkel Jonas havde jo været god
mod dette ret mislykkede Skud
paa Familiestammen.
Med Onkel Jonas Død var der
af Slægten kun de to Fættere
tilbage. Det skænkede Jacob ikke
en Tanke. Han læste kun videre
og fik af Bladene at vide, hvorledes Onkel Jonas sammen med
Fætter Erik og to andre var
kommet bort fra Ekspeditionens
Hovedstyrke, og hvorledes Onkel
Jonas, der ikke havde kunnet
værge sig mod Kulden i de tre
Dage, de var issolerede, var bukket under. Bladene omtalte Fætteren meget — Erik havde opført
sig som en Helt. Selvopofrende
til det yderste ha;ide han været
disse tre Dage.
Det var d.rfor kun naturligt,
at hele Landet genlød af Lovprisninger over Fætter Erik.
Onkel Jonas' eget Vidnesbyrd
om Eriks Heltemod havde man
jo i det Brev han selv havde
skrevet, mens han laa døende,
indhyllet i Eriks eget varme Pelsværk. Det var et Brev, som priste Nevøens Opofrelser. Og med
Brevet fulgte et Dukument, et
Testamente, som den gamle Mand
havde sat op, lige før sin Død.
Det var attesteret af to andre,
der var med. »I Erkendelse af
alt, hvad han har gjort for mig
og betydet for mig under disse
frygtelige Dage«, stod der, »efterlader ieg hele min Formue til
min kære Nevø, Erik Holm, uden
nogensomhelst Betingelser af nogen Art.«
Familiens gamle Sagfører ry-

stede sørgmodigt paa Hovedet
og fortalte Jacob, at Onkel Jonas' tidligere Testamente var sat
ud . af al Kraft paa Grund af
Eriks store Handlinger. Det forrige Testamente delte Formuen
mellem de to Fættere. »Jeg maa
sige«, sagde Jacob, »det var underligt«. Og saa gav han sig atter i Lag med sit Konservationsleksikon.
Jacob var inviteret med til den
Middag, der skulde fejre Eriks
Hjemkomst. Erik havde klappet
ham protegerende paa Skulderen
og sagt, at han skulde værsgb
komme. Om Aftenen sad Jacob
stille nede i et Hjørne af Salen.
Han gav sig ikke af med nogen,
og ingen gav sig af med ham.
Følgen blev da ogsaa, at, da
Bordtalerne rigtig tog Fart, trak
Jacob sig tilbage til en ensom
Krog og kikkede i sit uadskillige
Lexikon, naar han ikke havde
nogen Taler at lytte til.
Middagen gik fortræffeligt. I
beskedne og velvagte Vendinger
fortalte Fætter Erik om, hvorledes han havde baaret sin syge
Slægtning paa sine egne af Sult
og Kulde svækkede Skuldre. Han
fortalte om den frygtelig bidende Frost, om den manglende
Proviant. lian udmalede i tunge
Ord den gamle Mands gradvise
Afkræftelse.
Med øjensynlig Modvilje maatte han indrømme, at han havde
givet sin lidende Onkel sine egne Tæpper og Pelse.
»For ser •De«, sagde han, »vi
kunde jo ikke tænde Ild. Min
stakkels Onkel — som han laa
der, mens Kulden gnavede ved
hans Hjerterødder, saa var det
hans eneste Ønske i Ord at udtrykke sin Tak, sin Anerkendelse for det lidet, jeg kunde gøre
for ham. .

1935

Med Papir fra sin Lommebog
og med Pennen mellem sine stivnende Fingre, skrev han med
Blæk det, som de Herrer har set
gengivet i Pressen. I en Kulde af
tredive Grader under Nulpunktet
skrev han dette — og udaandede
saa!"
Der lød en ægte og sympatisk
Mumlen, da Erik sørgmodigt bøjede sit Hoved. „Til de to trofaste
og paalidelige Mænd, der tjente
mig saa vel", vedblev han, „sætter jeg en Sum Penge ud som
Tak for, hvad de gjorde for os,
den, synes mig velfortjent — —".
„Hør engang — —".
En lille Skikkelse rejste sig fra
et afsides Hjørne og kom nærmere. „Var der virkelig saa koldt?"
spurgte han, „jeg maa sige, det
er under — —".
„Jo, tredive Graders Kulde".
svarede Erik gnavent, „der, hvor
vi var stiger Termometret aldrig
mere. Har du ikke læst det i dit
Leksikon?" spurgte han drillende.
„Næ", svarede Blækklatten
tankefuldt, „jeg har ikke lagt
Mærke til det. Men det fortæller
noget om Blæk!'
„Blæk ?" Eriks øjne lynede ned
til Fætteren. „Hvad kommer Blæk
den Sag ved? du usigelige — naa
nok om det,"
„Jo, Leksikonet siger her", meddelte Blækklatten roligt, „at selv
det kemiske Blæk, der er specielt
lavet for kolde Klimaer, fryser
ved selv tre Graders Frost. Og
Onkels Brev og hans Testamente
er jo sk revetmedBlæk. Deterunderligt!"
En Mand med et markeret Ansigt traadte frem fra sin Plads
bagved Jacob. „Javist — det er
meget underligt!"
Saa gik han henimod en Helt,
hvis Ansigt blev helt gustent:
„Erik Holm, jeg anholder dem
i Lovens Navn for Falsk — og som mistænkt for Mord paa
Deres Onkel, Jonas Holm!"

Vil »eglæde nogen med en lille
Opmærksomhed, saa kig
ind i Goriiitzkas Bogtrykkeri! Vi har lige faaet en
Sending fint Æskepost i
hvidt og kulørt Papir. Leveres m. paatrykt Navn
i forsk. Farve fra Kr. 4,75.
Servietter med paatrykt
Monogram (Guld, Sølv ell.
Fzuve)i mange forskellige
Mønstre lev. fra Kr. 4.75
pr. 500 Stk.
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Fra gamle Dage.
En Julens Kag?, sat paa Vers
for 100 Aar siden.
Pige, i en Mandeltærte
du dit eget Billed ser,
Godhed og et kærligt Hjerte
H ovedegenskaben er,
men lidt bitter Skæmt iblandt
gør dit Lune mer pikant.
Men det bitre i det søde
maa i ringe Forhold staa,
Kvartpund bitre Mandler støde
du med et Pund søde maa.
Renhed pryde maa din Sjæl,
saa de Mandler vaskes vel.
Med en guldgul Æggeblomme
du de stødte Mandler slaa Troskabs Pagt ihu du komme,
ægte Guld den være maa,
i din Tale sund Forstand
Vittighed og Sødhed blandt
Seksten Æg derfor med Hviden
og med Blommen sammenslaas,
trende Kvartpund Sukker siden
du i Dejgen blande maa,
fremmed Læsnings Krydderi lidt Citronskal — riv den !
— Den gamle Køkkenskriver,
der ogsaa har sat andre Opskrifter
paa Vers, har altsaa foruden at
være en fin Konditor ogsaa været
ferm til Pennens Brug.
x.

For meget af det gode
—o—
Juletræerne har ynglet godt i
det Aarhundrede, de har været i
Brug her i Danmark, saa godt,
at man næsten ønsker, man levede i Festtræets Barndom og
ikke i dens Glanstid. Ære være
Træet. Noget skønnere Festens
Midtpunkt kan ikke tænkes, naar
da Festen skal have et synligt
Midtpunkt; den ranke Stamme,
de stive grønne Grene, som kan
bære saa meget uden at knækkes,
og som synes at være skabte til
at række Gaver frem mod Mennesker; den dunkle milde Fane,
skabt til at løfte Lysenes Mangfoldighed og dog, hvor Træet er
tættets, at bevare de hemmelighedsfulde Dybder, der endnu minder om Natur og Skov; de mange smaa korsdannede Kviste;
Toppen, der bærer sin Stjerne;
Frodigheden, der staar saa frisk
længe efter, at det dræbende Hug
er faldet; alt dette gør Træet til
det skønne Midtpunkt, saa skønt
at intet Barn fatter, at der nogen
Tid har været Jul uden Træ, eller
at der nogensinde kan komme en
Jul uden Træ.
Der er kun een Fejl ved det
hele, mon den nogensinde vil
blive rettet? Fejlen er, at der med
Tiden er blevet altfor mange Træer.
En Gang stod Træet der i sin
naive Ynde pyntet troskyldigt og
troskyldigt beundret af unge og
gamle. Men den første Ulykke
skete, da der gik Æstetik 1 Sagen,
og man begyndte at reflektere
over Træets Udseende. Saa saare
man begyndte at drøfte, om det
nu var rettest, at der var lutter
ensfarvede Lys, eller om der
burde være røde og hvide Lys,
saa begyndte Fordærvelsen. Saa
snart man hittede paa, at der ikke
var noget ved det, hvis der ikke
var kunstig Sne i Form af Vat,
eller at dette Vat var noget smagløst noget, saa begyndte Træet
at blive gammelt, fordi Folk blev
for kloge.
Dernæst gik der Forretning i
Træet. Saa længe vi selv lavede
brogede Kurve, var det godt altsammen; saa længe vi selv klistrede en Stjerne sammen af
Guldpapir, var det smukt, selv om
Stjernen var noget hjemmelavet ;
men saa saare vi kunde købe
Mængder af Stads, fuldstændig til
Pryd, saa meldte Fordærvelsen
sig, og Navieteten, Julens Barnlighed fik Voksværk og groede
den forkerte Vej.

Og endelig gik der Mode i
Træet. Det ophørte at være Hjemmets ukrænkelige Forret, det blev
givet da capo, og man nøjedes
ikke med den Tid — Helligaftenen, — og det Sted — hjemme
—, hvor Træet med Rette skulde
staa. Nu dukkede det op i Kræmmerens Vindu, i Balsalen, i Foreningslokalet, i Missionshuset,
Stormagasinets Hal — det stilledes op overalt, hvor det ikke
skulde være.
Ikke sandt? Vi trænger til nogen Juletræsfaste? Vi har al Grund
til pasny at vænne os fra al den
Overdrivelse, al denne Smagløshed, for igen med friske Øjne at
se Træet staa i sin oprindelige
Jordbund, Hjemmet, og til sin
rette naturlige Tid, Helligaftenen.
Vi trænger dertil for de overmættede Børns Skyld, og mere endnu
for de Voksnes Skyld, at de dog
ikke faar deres uskyldige Barndomsminde lagt øde.

Det maa vel ogsaa være en Æressag for disse at dele Sol og Vind
lige mellem alle Borgeres Interesser. Saaledes som Forholdet nu
er, faar det let Udseende af, at
den Støtte Rigsdagsmændene har
hos Dagbladene, bliver godtgjort
disse paa vor Bekostning. — Vi
paastaar det ikke, men den blotte
Mistanke derom bør for Rigsdagens Anseelse og Uangribeligheds
Skyld snarest fjernes ved at stille
alle lige i betalingsmæssig Henseende.

Peter Frenchen:
„Flugten til Sydamerika"

Johannes Loft.

Postvæsenet
— en 25 pCt.s Forretning.
—o—
Radikalt Krav om Portonedsættelse.
Under denne Overskrift skriver
„Sorø Amtstidende" følgende:
„For Oktober Maaned møder
Post- og Telegrafvæsenet med en
Driftsindtægt paa 6,7 Mill. Kr. og
en Udgift — Forrentning og Afskrivning medregnet — paa 5,5
Mill. — altsaa et reelt Overskud
paa 1,200,000 Kr.
Det er, skr. det radikale „Holbæk Amts Venstreblad', næsten
for meget af det gode. En kulturel Institution som Postvæsenet
bør ikke være en 25 pets Forretning. Mon der ikke var Grund til
at tænke paa en Nedsættelse af
Portotaksterne ?
Maa vi foreslaa, at man begynder med Avisportoen, der stadig
er henved tre Gange saa høj som
før Krigen".
Vi skal gerne slutte os til dette
Krav, skr. Red. Jørgensen, „Fuglebjærg Folkeblad", men vi maa dog
gøre den Bemærkning, at en Nedsættelse anstændigvis først bør
komme Ugebladene tilgode, da der
her er en gammel Uret, som først
bør hæves.
Vi vil nemlig benytte Lejligheden til at oplyse vore Læsere om,
at medens Avisportoen flere Gange
er nedsat for Dagbladenes Vedkommende med Løfte om, at næste Gang kom Turen til os, er
dette stadig svigtet.
Forholdet er derfor dette, at
hver Gang Dagbladene betaler 90
øre, maa vi stadig betale 2 Kr.
Men Uretten bliver endnu større
derved, at den Told, der betales
for Avispapir — ogsaa dansk bliver tilbagebetalt Dagbladene,
men ikke os, hvorfor Papiret for
os bliver ca. dobbelt saa dyrt som
for disse.
Vi er dog noget i Tvivl om, at
vedkommende Ministre yderligere
vil :uddybe denne Klassebeskatning indenfor samme Branche. Disses Opgave maa vel i første
Linie være at gøre Ret og Skel
mellem alle Landets Borgere og
ikke lade den ene betale en høj
Told af Papir, medens den anden
int et skal betale for samme Vare.
Og ejheller kan vi tænke os, at
de vedblivende vil gaa med til, at
Postvæsenet tager ni e r e end
dobbelt saa meget af det ene
Blad end af det andet for at besørge det til Abonnenterne, idet
det vel maa være Postvæsenet
uvedkommende, hvad der staar i
de enkelte Blade.
Hvad her er sagt om Ministrene
gælder ogsaa Rigsdagsmændene.

lærende Kursus i at strikke Strømper og Handsker ; Aarstiden gør
dette Emne aktuelt og hvor mange
af vore Damer kan paatage sig at
sætte en Hæl af og lukke en Taa.
Naar denne detaillerede Beskrivelse er gennemlæst og gennemtænkt
vil det ikke falde svært at strikke
dette saa nødvendige Udstyr til den
udendørs Vintersport. Som sædvanlig fører N. M. T. de sidste nye
Moder frem og præsenterer de
smukkeste Haandarbejder for de
flittige Damer, som ogsaa vil have
Interesse af de mange gode Anvisninger i Køkkenpassiaren og Skønhedsplejen.

Kirken
Rejst paa Kystens bøje Banke
som et Vartegn over Byen,
hæver Kirken højt sit slanke
kobberklædte Spir mod Skyen.
Slægters Vandring Byens Kirke
har igennem Tider skoed.
Over Byens Liv og Virke
har dens Fløj i Guldglans lued.
Slægtens Yngste her har faaet
Daabens rige Naadegave.
og naar Livets Kvæld blev naaet,
baaret til nu glemte Grave.
Naar med Last de stolte Skuder
stævned hjem fra fjerne Lande,
Solens Blink i Kirkens Ruder
Kending gav af Hjemmets Strande.
Kirken pejled over Stavnen,
og med Spirets Kors for Blikket
sattes Kursen ret paa Havnen aldrig fejled det Bestikket.
Slægt paa Slægt saas der at vandre,
satte Spor i Gulvets Fliser —
Spor, der endnu for os andre
Vejen op til Altret viser.
Andagtsfuld vi stille lytter
naar de gamle Klokker kimer
ind i Borgerhus og Hytter
Højtidsstundens skønne Timer.
———
Nu, som i min Barndom, bygger
Spurv og Allik i dens Glugger.
I en gammel Bautas Skygger
Mindets Engel stille sukker.
Aak«lund.

lager og Blak
Ill. Familie-Journal No. 52
d. 23.-12.-35.
Familie-Journalen har ikke ladet
det blive ved det store Julenummer,
der udsendtes i sidste Uge. Ogsaa
i denne Uge, bringer den sine Købere en Juleudgave, der ikke staar
tilbage for den allerede bragte. Det vrimler med specielt Julestof,
lige fra, hvorledes man skal pynte
sit Julebord og til, hvad man skal
give Familiens yngste paa til Børnebal. Men selvfølgelig mangler
der derfor ikke den sædvanlige Novellemængde eller de forskellige
aktuelle Artikler, som forlængst har
opnaaet en stor Popularitet. — Der
er for Eks. Sportsartiklen, som
denne Gang paa en morsom Maade
giver en Slags „Status i Sporten'',
— en sportslig Aarsberetning, som
det er uhyre interessant at sætte
sig ind i. — En anden Artikel læses som et mærkeligt Eventyr, og
denne Artikel fortæller om Werner
og Wilhelm Siemens, de to Brødre,
der bogstaveligt spandt Jordkloden
ind i et Net af elektriske Ledninger. — Og saa er der de mange
og meget fængslende Noveller. Vi
nævner : „Jalousi er ingen Himmelens Gave", — „S-Tog Valby-Charlottenlund", der ligesom alle de
andre, er skrevet af Forfattere, der
forstaar at fange Læserens Interesse og holde den fast. Endelig er
der et Væld af Billedstof og lettere Underholdning.

Nordisk Monster Tidende
Nr. 26 d. 23.-12.-35
Nordisk Mønster.Tidende har i
sit sidste Nummer givet sine Læ-

serinder et meget interessant be-

er udkommet hos Gyldendal.
Den sidste Menneskealders revolutionerende Opfindelse — Flyvemaskinen — sætter os i Stand
til at se Byer og Lande paa en helt
ny Maade. Nu behøver vi ikke længere at holde os til Jorden, nu kan
vi svinge os op over den og faa
det Overblik, som vore Forfædre
maatte undvære.
Medens Peter Freuchens Bedstefar maatte nøjes med at sejle til
Sydamerika og kun se en ringe
Del af denne brogede og eventyrlige Verdensdel, saa flyver hans
Sønnesøn hen over den med en
Fart af flere Hundrede Kilometer
i Timen og ser mere paa en Dag
end de fleste i mange Aar.
I Peter Freuchens nylig udkomne Bog „Flugten til Sydamerika"
kan man læse om denne Luftrejse,
der gik fra Hovedstad til Hovedstad i de forskellige Stater. Den
bringer tillige et rigt Billedmateriale af Originalfotografler.
Størstedelen af Rejsen foretog han
med en af de store moderne Rutemaskiner. Første Station pas Vejen
er Miami i Florida, hvor der er
alt, hvad Hjertet kan begære af
spændende og moderne Forlystelsesteknik, saa gaar Turen til Haiti,
hvor Peter Fruchen er saa heldig
at komme lige før et Valg, og hvor
blodige Hanekampe endnu er høj
Kurs. Videre gaar det til forskellige vestindiske Øer, bl. a. de gamle
danske, hen over de tre GuyanaLande med den berygtede Djævles,
over Brasilien med den kæmpemæssige Amazonflod, med Papegøjerne
i Tusindtal, der trækker blaf' og
grønne Striber under Flyvemaskinen, og med de mange store Byer,
der hver har en Overraskelse til
Peter Freuchen, og Byen over alle
Byer, Hovedstaden Rio, der kuldkaster hans „umoralske" Planer og
modtager ham med Journalister og
Politi. Atter gaar det sydpaa til „en
af Verdens mest kosmopolitiske og
muntre Byer", Buenos Aires, der
fængsler ham saa meget, at han
har svært ved at fortsætte videre
over Andesbjergene til Veststaterne
Chile, med de videbegærlige Journalister og den hysteriske Elefant,
og til Peru. Paa Rejsens Slutning
kommer han til Mellemamerika og
Meksiko, hvor han overværer en
frygtelig Tyrefægtning.
Man er i et godt og muntert
Selskab under hele Rejsen med
Peter Freuchen. Man ser de rigtige Steder, og man morer sig over
hans Historier og morsomme Anekdoter. Bl. a. fører han Læseren
sammen men en Mængde udvandrede Landsmænd og fortæller os
om deres Skæbne.

Å. S. G.s Julefest
2den Juledag havde samlet ca.
200 Mennesker, et ovenud fint
Resultat. Aftenens Begivenhed
var vel nok Hr. Holm Nielsens
Debut som Sanger, og han skuffede ikke. Med sin kraftige og
dog bløde Tenorstemme sang han
først »Tonerne« af Sjiiberg, derefter »Wolgalictk af Lehar (fra
Operetten »Zarewitsch) og »Flagsang« at Fine Henriques. Hvert
Nummer blev kraftigt applauderet, og efter at han havde sunget Flagsangen da capo korn et
F,kstranuramer : »Bajaderen« fra
Kalmanns Operette af samme
Navn.
Frk. Gretha Westphal, der har
uddannet Herr Holm Nielsen,
har Grund til at være stolt af
sin Elev, men der ligger ogsaa

Aars strængt Arbejde bag. linade
for Lærerinde og Elev. 11r. Holm
Nielsen har sunget for Det kgl.
Teaters Operaselskab, da det i
Sommers gæstede øen, og fik
fi neAnbefalinger bande fraOperachef Johs. Fønss og Kapelmester
Hyc Knudsen, og han har senere
været til Mikrofonprøve i Statsradiofonien. Antagelig vil vi faa
ham at høre i Radioen i den
kommende Maaned. Ogsaa paa
Det kg]. Teater har han prøvesunget for Operaens Spidser med
et ovenud fint Resultat. — 2.
Juledag fik han sin Ilddaab, og
vi ønsker ham til Lykke med
Sukcessen.
Ved Kaffebordet blev omdelt
en Avis specielt udgivet af A.S.G.
i Anledning af Julen, indeholdende Sange og Neureupinere,
og den giorde sit til at sætte
Stemningen endnu et Par Grader
op.
Efter Kaffebordet var der Dans
til Kl. 2. Alt ialt en vellykket
Aften.

Hans Aages Historie.
Ved N. L.
--0-Det var Efteraar.
Stormen susede omkring Hushjørnerne, og Regnen piskede
mod Ruderne i den gamle Skole
i Raaby, saa det var næsten uhyggeligt at høre paa.
Men var der slemt udenfor, saa
var der til Gengæld godt indenfor, især i Lærerens Kontor, hvor
Ilden buldrede lystigt i Kakkelov•
nen og lyste langt hen over Gulvet.
Lærer Møller sad i Lænestolen
og tog sig en Pibe Tobak, og hans
Hustru strikkede paa en Strømpe.
Og henne paa Gulvet 1 Nærhe,
den af Kakkelovnen laa deres 4
Børn og snakkede „fornuftigt".
De nød alle den dejlige Mørkningstime. Men med eet afbrød
den ældste Dreng, Erik, Snakken,
rejste sig og gik hen til Faderen,
lagde sin ene Haand paa hans
Knæ og sagde: .Far, du har engang lovet os en rigtig god Historie, maa vi ikke faa den Aften,
hvad Far?"
Og aldrig saa snart hørte de
3 i Kakkelovnskrogen Ordet Historie før de stemte i med gien
Mund :
„Aah, jo Far, en Historie", og
kravlede hen mod Faderens Stol.
„Naa, ja, har jeg lovet jer en
Historie", svarede Lærer Møller,
„saa maa jeg vel ogsaa ud med
den."
Han satte Piben hen i Krogen,
tog den mindste paa Skødet og
begyndte:
„Den Historie, jeg nu vil fortælle er sand fra Ende til anden,
hør derfor godt efter 1 Paa det
flade Lolland ligger der et Sted
en Mose, som hedder Storemosen,
og for omtrent 40 Aar siden laa
der i denne et lille gammelt Hus.
Der boede en ung Enke med sin
eneste Søn, Hans Aage, og hvor
fattigt og lille Huset end var, saa
var de dog glade for det. Ingen
Plet paa den vide Jord var dem
kærere: thi det var deres Hjem.
Og intet er dejligere end at have et Hjem, om det aldrig er saa
lille og fattigt. Enken levede af at
gaa paa Arbejde i Bondegaardene,
og skønt hun var træt, naar hun
kom hjem, var hun altid god og
kærlig mod Hans Aage. Hun besvarede troligt alle de mange
Spørgsmaal, der var dukket op i
hans lille Hjerne om Dagen, og
hun puslede om ham med en rørcnde Kærlighed .
Var alt stillet pli Plads og
ordnet i den lille Slut., tog hun
gerne Hans Aage paa Skødet, og
Katten Mons-ved sin Sicie, spin-

Kall en god Flaske Vin irinsgra

Kloster Tonic, Kijafa, Black Jack, Fraterno. Dejlige danske
Likører i store og smaa Flasker. Ægte Portvin, Madeira,
Sauterne, Rødvin. Gør Nytaar festlig ved smaa Midler, køb i

Olsker
SvineKort uddeles Ma n dag
d. 30. ds. fra Kl. 9-11 i Forsamlingshuset. Svinekort byttes a 25 Ø.
hos Formanden, som træffes bedst
Mandag Formiddag.

Svinenævnet.

Nordlandets Handelshus.

3 nyfødte Løveunger

Olsker
Husmandsforening afholder Juletræsfest MANDAG d.
30. Deebr. i Forsamlingshuset Kl. 2
Emil Hansen leder.

Bestyrelsen.

Xytaarsaften
ST APIPIERSHALDE
Hotel Stammershalde indbyder til stor Nytaarsfest i den
nyindrettede store Sal ( Centralvarme - stort Dansegulv )

Musik fra Kl. 20 — 2. Nyt Orkester
Mange Overraskelser ! --Nytaarsstemning I --- Kotillon!
Kl. 24: llamilinsklakkerne fra København — Fyrværkeri

• Bestil Bord i god Tid!

♦
• Bordbestilling modtages allerede nu paa Telefon Allinge 121. •

linder 1)e i den nyindrettede I eslauration i

Zoologisk Have
Giv Dem selv og Børnene den Oplevesle og Fornøjelse,
tag til Stammershalde. Ingen Entré. — Centralvarme.

Varmt Karbad

m. Styrtebad 75 Ore
•
Torsdag og Lørdag fra Kl. 9
Telefon Allinge 131 kan benyttes
Aabent Lørdag d. 27. fra Kl. 10.

Oda Hjorth øl Christensen, Vesterg.

'dekanen blev mere festlig i Rar!

Den bedste

Nye store Appelsiner, Citroner og friske Æbler.
Masser af store californiske Blommer og Rosiner

Nordlandets Handelshus.
Skolekorsel!

4-5 Personers lukket CHEVROLE T
til lange og korte Ture — Billigste Priser
——
ogsaa DE burde lære at køre!
Hør mine billige Betingelser. — Ring til

2)ognmand X. Rergmann, .7If. Xilinge 57
■ 111r■IFAL.adi..NFA‘..‘•■■•

:Køb Vinterbrnbel i Foraladet!
• I
• •
•

e * 4, •
(.0 •
•
• • • •
111111111111111111111111111l1111111111111111l

•

Vi har alle Slags af bedste .Kvalitet og vi sælger til de rigtige
smaa Priser.

ALNFALNordlandets Handelshus.

SlagterW.Rømer
400

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
Personkørsel
udføres med 4 — 5 Personers
lukket Vogn.
Aage Jørgensen, Tlf. Allinge 72

Gør Hytaarsaften
festlig med

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
•••••••••••••••• • øøøøø SID

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. ••••••••••••••••••••••••
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
• 11•911.•••••••

Kiosken, Allinge

•"

•

har det store Udvalg

••••

Mangler De en god I& ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud.
III I IIII I i

Ved Lodtrækningen
paa Sygehuset blev Puden vun-

II

det paa grøn Seddel Nr. 17.

deres fordel
ved Avertering i „Nordbornholm" er
dea store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andr.: Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Ring til „grord6ornfiolm" Yelf, 74.

Løsning paa Fodboldsspillet i Nr. 408

Send Deres Film til

Llio

Kopiering og
Forstorrelse
s Fotograf

Alfred Kjøller

— Fineste Udførelse.
Besørges portofrit overalt.

Forretningskonvolutter
Gør Deres Indkøb hos de Handlencie, som ~odører her I Bladet.

Permanent : 7 Kr.
I - alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter
Brevpapir,
Kvitteringer,

Tegn Abonnement paa Nordbornholm

.81

Th. Holm

faar De hos

20•■•■■•■
••

Bil udlejes!

ønsker alle sine Kunder i By og paa
Lund et godt Nytaar — Tak for Aaret,
som svandt.

Pog

idet denne fik større Tilskud af gammel Java og Mocca, som gav
Kraft og Smag.
Prisen er 130 Ore pr, Kvartkilo for denne Blanding.

sælges til smaa populære Priser.

Allinge Messe

sælges ined Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge BogtryKKeri.

Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker
Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker
Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker

Allinge Radioforretning — William Lind Tlf. 95
Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker
Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker
Den bedste Radio paa de bedste Betingelser. Alle kendte Mærker

Mø*"

Vi fortsætter i def nye Aar

med iste Klasses Varer
til rimelige Priser — og
haaber paa vore Kunders
stadige Velvilje.

Axel Mogensen — Tejn
dende af lutter Velvære, fortalte
hun Historier fra Bibelen og lærte ham smaa Vers og Sange, til
det blev Sengetid.
Trods alt, trods Fattigdom og
Ensomhed saa følte Hans Aage
sig lykkelig glad ; thi han havde
sin Moder I
Men desværre var den lykkelige Tid snart forbi.
Det Arbejde, som Hans Aages
Moders mange Gange blev sat til,
oversteg ofte hendes Kræfter, og
da hun langt fra var stærk, skræm
tede hun nu og da.
Hen paa Eftersommeren, som
Hans Aar fyldte 7 Aar, blev det
daarligere og daarligere med hende og da Ffteraaret kom med
regn- og sludfulde Dage, maatte
hun holde Sengen.
„Det varer kun et Par Dage,
saa er jeg rask igen," sagde hun
trøstende til Hans Aage.
Men desværre, det skulde ikke
være saa.
Sygdommen tog mere og mere
til, og en barsk Novembernat bankede Døden paa det lille Hjems
Dør ag gjorde Hans Aage moder løs.
Det var et haardt Slag for den
lille Dreng. Ikke en eneste Slægtning ejede han.
Han stod ganske alene i den
store Verden, og det tilkom da
Sogneraadet at sørge for ham, og
nogle Dage efter at Moderen var
begravet, blev der holdt Møde om
at faa ham anbragt et eller andet
Sted i Sognet. Og det drejede sig
først og fremmest om at faa ham
anbragt saa billigt som muligt.
Efter en Del Snakken blev det
da bestemt, at han skulde i Pleje
hos en Gaardmand ved Navn Ole
Klemmensen for nogle faa Kroner

om Aaret.
At det var af Kærlighed, at
han tog ham maa man ikke tro,
nej! Hans Aage var ret kraftig af
sin Alder, saa han kunde nok
hjælpe til med Arbejdet, og det
var det, Ole Klemmensen saa paa.
Den Dag, da Hans Aage sagde
Farvel til det lille Mosehul, hvor
han havde tilbragt saa mange
glade Timer, glemmer han aldrig,
Mons hans kære Ven, maatte han
lade tilbage. Han kom til en af
Naboerne, og her besøgte Hans
Aage ham saa ofte det kunde
lade sig gøre.
Ole Klemmensen og Konen, der
hed Maren, havde ingen Børn, og
da de sad godt i det med en stor
Gaard og mange Penge i Sparekassen, kunde de jo have gjort en
god Gerning ved at tage sig kær.
ligt af den stakkels forældreløse
Dreng.
Men det tænkte de ikke meget
paa.
Konen gik for at være meget
gerrig og mistænksom, og begge
Dele passede godt nok.
Hans Aage blev straks sat i
Arbejde i Stalden. Hurtigt blev
han kendt med Køerne, Kalvene,
Hestene og Kattene, hvoraf der
fandtes hele 7 — men dog var
ingen som Mons.
Ofte kneb det for ham at udføre det strenge Arbejde, og mange Gange har han siddet i Krybben hos den gamle Hest „Jacob",
slynget sine Arme om dens Hals
og grædende udløst sin Sorg og
sin Længsel efter Moderen og den
lille Mosehytte for den. Hans
Aage havde et blødt og følsomt
Sind, men hverken Maren eller
Ole forstod sig paa Børn.
Fortsættes i næste Nr.

Nordbornholms Adressefortegnelse

•

Systuer
Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel ( se Vognmænd)
Bagerier
Andersen,'!Th. Sandvig Tjf. 2
Hald, E., Losbarkg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Damefrisørsaloner
Kornum, K. v. Posth, Ali. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, AlI. Tlf. 53
Weber Anna, Allinge, Telefon 12

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Ladestationer
Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer

Ligkistemagasiner

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade AlI. Tlf. 69

Bødkere.

Træskomagere
Ure og Optik

Kofoed, L.,,HaHelyst" Tlf. Sandvig 6

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Jørgensen, H., v 'Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge 'Ulf. 95

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varme Bade.
Fru Oda Hjorthøl Christensen Tlf. 131

Skotøj og Skotøjsrep.

Anken Torsdag og Lørdag fra Kl. 9.

Jørgensen, H., viPosthuset Allinge

Varelotteriet:

Vaskerier

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.

Guldsmede
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140

Malermestre

Hotel Allinge Telefon 25

Kofoed, Chr , Kirkepi. All. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv„All.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
I. kt. Herreskrædder - Moderne Snit.

Manufakturhandlere

Art. f. Hoteller og Pensionat.

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74

Kiosker

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Modeforretninger

Allinge Tlf, 39

Viktualiehandlere

Slagtere

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Isenkram og Porcelæn

Indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Skræderforretninger

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All.

Hoteller

Holm, P. C.,

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Radioforhandlere

Landbrugslotteriet:

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Trælast og Tømmer

Larsen, L., Allinge.

Klasselotteriet:

aut. Gas - og Vandmestre

Cigar- og Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Pensionater
Planteskoler

Lotterikollektioner

Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf, 4

Bog- & Papirhandlere
Tapet — tardervarer — Legetøj

Tatol v. 'favnen Allinge Tlf. 23

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Fotografer og fot. Artikler

Sæbeforretninger

Møbelsnedkere
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Fiskehandlere

Blomsterhandlere(Gartnere) Forsikrings - Agenturer
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Sandvig Boghandel Tlf. 55

Mælkeudsalget Sandvig Tlf, 36

Elektriske Artikler

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Kofoed, Chr., Kirkepi. All, Tlf. 1381

Mælkeudsalg

Købmænd

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. TIf. 130 x

Smedemestre

Murermestre

Personkørsel udføres.

Nielsen, Poul, Østerg. AlI. Tlf. 145

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Al Lastkorset udføres

Petersen, C., Nygade, All, Tlf. 133

Kiosken, A, Mauritsen All. Tlf. 142

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, H„ v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Kvinden set fra Mandens
Synspunkt,
—o— Og du er stadig ugift, kære
Jørgen? sagde Ingeniør Poulsens
Kusine, Fru Astrid. Hvad tænker
du dog paa, gamle Dreng? Du
har da vel ikke i Sinde at blive
;ammel Pebersvend og Kvindehader?
— Nej, saadanne Planer for
Fremtiden har jeg slet ikke; men
ser Du — jeg synes nu, at Kvinderne, mildt sagt, ofte er lid! underlige.
— Du har altsaa naaet den
Alder, hvor du kritiserer Kvinden? svarede Fru Astrid leende.
— Nej, min Hensigt er slet
ikke at kritisere; men man kan
jo ikke undgaa at tænke og reflektere en Smule.
--- Det kunde virkelig more
mig at høre, til hvilket Resultat
du er kommet.
— Kan jeg more dig med saa
lidt, saa skal jeg med Fornøjelse stag dig til Tjeneste. Jeg er
en oprigtig Beundrer af Kvinden
og bryder mig ikke om at faa
Ord for at være Kvindehader,
fordi jeg er Ungkarl. Det har
aldrig været min Tanke at for' blive Ungkarl, og som du ved,
var jeg for nogle Aar siden forlovet med en henrivende ung
Pige. Hun gjorde imidlertid alt
for at dræbe den ømhed og Beundring, jeg nærede for hende,
og viste sig efter Forlovelsen at
være en helt anden Person, end
før vi forlovede os.
Hun forvandlede sig pludselig
til en meget fordringsfuld ung
Kvinde, blev heftig over enhver
Bagatel og græd af lutter Ærgrelse, dersom jeg ikke vilde give
efter for ethvert af hendes Luner. Hun var meget smuk og
jeg meget forelsket, og i Tillid
til disse to Fordele troede hun,
at hun havde mig urokkeligt i

Person- og Lastkørsel

sin Magt. Hun spændte derfor
Buen for stramt, og den ganske
naturlige Følge blev, at den brast.
Ilvis en Kvinde er mild, hensynsfuld, rolig og forstandig, saa kan
hun som oftest sno en Mand om
sine Fingre og kan altsaa uden
større Vanskelighed faa Overtaget i de fleste Tilfælde.' Men vil
en Kvinde tvinge en Mand, saa
kommer hun i Almindelighed
ingen Vegne. Det er min faste
Overbevisning, at mange flere
unge Piger — end Tilfældet er
nu — vilde blive gift, hvis de
ikke opførte sig saa mærkeligt,
som de ofte gør. Enten er de
altfor tilgængelige eller ogsaa er
de altfor tilbageholdne og synes
at fordre, at en Mand med Vold
skal bane sig Vej til deres Hjerte.
Begge Dele er urigtige.
Saa findes der endnu en Kvinde, for hvem vi Mænd nærer en
panisk Rædsel. Det er den altfor kritisk anlagte Dame, hende,
der kritiserer alt og alle, men
glemmer at kritisere sig selv ;
Resultatet bliver i Almindelighed,
at ingen eller intet er godt nok.
Saa har vi yderligere en Type,
som vi Mænd ganske vist beundrer, men ikke saa let forelsker
os i. Dette er, saa underligt det
maaske lyder, den altfor dygtige
Kvinde, hende, der kan alt, ved
alt, naar alt, orker alt! Hun trænger ikke til den Støtte og Hjælp,
som en virkelig Mand altid gerne
vil være for den Kvinde, han
elsker. Hun »klarer sig selv« og
er prægtig og beundringsværdig
— men altfor lidt Kvinde. Ja,
kære Astrid, der har du altsaa
mine Tanker og Iagttagelser, sluttede IngeniørPoulsen medet Smil.
— Og jeg maa indrømme, min
gode Jørgen, at dine Ungkarlebetragtninger indeholder mange
sunde Sandheder, som det kan
være nyttigt for de fleste af os
Kvinder at reflektere nærmere I
Over.

AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Violin — Sang.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Ali. Tlf. 7

Personkorsel (13 Perømterl

Kontortid daglig 2--4 og Lørdag 7- 9

Cykle- og Radioimportøren
ved H. Jørgensen - ALLINGE - Telefon 156

Radio til Reparation hentes og bringes over hele øen
Køb Akkumolatorer og Anodehatterier hos mig, da jeg altid leverer dem med Garanti.
Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt
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Chr. Dideriksen
—

RØNNE

--

Avismakulatur,
rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre

Allalinge Trykkeri.

Byens billigste Reparationsværksted
for Cykler, Grammophoner og Radiol

Set. Dlortensgade

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x

Sygekasser

Musikundervisning

Telefon 865

ly
es/ uden Sange er ikke
nogen rigtiv,
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer
. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

ell le Hu ine
,,,....„j
0

Perm anent
akineu ns lusudparsetirdnvei. n‘
ultinT
edl lieondetnjle
og dog kun otte Kroner!

..'".•

Barber Johs. Larsen TH. Allinge 53
Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

verlerende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKlieri,

FFSTG AVERbedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og Guldsmedeforr.
ved Havnen, Telefon 140

Bornholms

spare.

og baanekasses
i Allinge
Kontortid: 9-12 2-4
Boxer udlejes

Brevpapir og Konvolutter
Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

med

Allinge Bogtrykkeri.

