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et var en rigtig gammeldags
Præstegaard, min Onkels
i Bolvig, og især ved Juletid
.det herligste Samlingssted for alle
os Børn. — Vi var fire lange
Drenge, som hvert Aars 2. Juledag drog, ud fra vort Hjem i den
lille Købstad og rullede af med
Søren Fragtmand til Brande Kro.
Der blev vi hentede i Vogn eller Slæde. — vi holdt jo mest af
Slæden, og efter en Times rask
. • Kørsel holdt vi for Døren i Bolvig Præstegaard eitin'inget af lange Fættere og smaa Kusiner, saa
vi blev en Flok, som hverken
Provsten eller hans Kone kunde
holde Styr paa. Og nu kom der
herlige Dage. '
.
Det var utallige og utrolige
Skælmsstykker vi kunde finde
paa -- somme Tider lidt for
muntre, saa vi maatte finr!te os
i, at vor skikkelige Onkel, Provsten, og vor lige saa skikkelige
Moster, Provstinden, holdt Dommedag over os.
Engang havde vi fundet paa
at staa ud af vores Senge, naar
alt var roligt og Stille, og stikke
ud paa Kælkekommers til hen
paa Natten ; men det blev snart
opdaget, og nu blev vore Støvler ganske simpelt faget fra os
. og gemt, naar vi vel var i Seng.
Men lange Peter Ulrik fandt
paa Raad.
Oppe paa Præstegaardens Loft
var der mange herlige Sager,
deriblandt en Mængde af Onkels
og Tantes gamle aflagte Støvler.
Og hvad har Peter Ulrik at
gøre? Han skaffer en hel Bunke
der oppe fra. Og da alt er roligt,
saa er vi paa Krigsstien, vel udhalede med Provstens og Provstindens gamle Støvler — og nu
af Sted til Eventyr og Bedrifter.
———
Bag Præstegaardshaven i Læ
af de store Popler laa gamle
Per Jen's Hytte, skæv var den
og Ruderne smaa, næsten overskyggede af Tagskægget, som en
velvoksen Dreng kunde naa med
Hænderne, men lige meget om
Hytten var lav eller ringe, der
' levede nu Per Jen' og hans gamle Kvinde, An' Katrin', og havde
det helt lunt inden Døre. Per
Jen' var en hel Heksemester til
at flikke gammelt Fodtøj sammen, og lian tjente sig mangen
pæn lille Skilling inde hos Provstens. — Se, vi styrede nu vor
Gang mod I'er Jen's. For nu
1 avde vi Narrestreger for, det
var Ny taarsaften, klinger Frost,
Sne og Manne — Aftenen laa i
flunkende Skønhed, og Humøret var højt oppe.
Gamle Per Jen' sad i sin magelige Halmstol. Glarojnene med
de sorte Stroppet; havde han pas,
og han læste op af en gammel
Bug for An' Katrin', som sad og
bandt paa et nyt Halstørklæde
til Fatter. Et Fad med Æbleskiver paa Bordet, Juleøl i Kovsen
og Klukflasken ved Siden. To
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dejlige tykke Helligaftenslys oplyste den lille hyggelige Stue, i
Baggrunden den store Himmelseng med julevasket Forhæng.
Per Jen' var en gammeldags
Mand, og en Mand, der forstod
at belægge sine Ord. Han troede
nu paa Nisser og Trolde—»Tøjet«,
som han kaldte det. Han havde
en tyk Bog, der handlede om
Troldfolket, den læste lian tit i,
og det var den, der holdt for i
Aften.
Vi havde lagt en hel Plan, som
I nu skal faa at høre. Vi havde
forsynet os med Ole Avlskarls
Tjærekande, og saa tjærede vi
de først Per• Jen's Huder og lod
bare et lille Kighul aabent. Dernæst kravlede lange Peter Ulrik
op paa Taget og dundrede løs
paa Skorstenen, og endelig bandt
vi Døren med Halmsimer. Dermed var vor Gerning *endt, og
vi skiftedes nu til at holde Vagt
ved Kighullet og følge Begivenhedernes Gang.
Vi kunde høre Per Jen' læse
med høj Røst; for gamle An'
Katrin' var en Kende tunghør,
og det blev jo da aldrig mindre
saadan ud ad Aftenen.
»Jeg tykkes, jeg hørte en Støj,
Mor!« siger saa endelig Per.
»Ja, noget var der, Fatter, se
en Gang efter«.
Per hostede og gik hen tor at
se ud af Vinduet.
»Som det endda er bleven blinkendes mørkt!« — sagde Per og
gik ud og tog i Døren.
Saa fandt vi det • paa Tide at
fly, og hjemad lod vi det staa,
særdeles fyldte af Glæde over
vort Værk. Peter Ulrik i Spidsen, Støvlerne tilbage til deres
Uskyldighedstilstand paa Præstegaardsloftet, og snart sov vi alle
en retfærdig og fast Nytaarssøvn.
Det er Nytaarsmor•gen i Præ,
stegearden. Lunt og varmt kendes det i den store Spisestue.
Isblomsterne pas Ruderne kæmper deres haablose Kamp for
Livet, Themaskiuen snurrer, og
vi er alle samlede om det mægtige Bord, der hele Juletiden,
lige til Hellig tre Konger har
alle Plader i.
Nytaarsklok kernes malmfulde
Toner fylder Luften, Præstegearden og os alle med en skøn og
mild Højtidsstemding. Steffen
Ringer kender sit Ansvar, og i
sit Ansigts Sved udfører han sit
Hverv som den Mester han er,
paa -Bolvigs K irkeklokke. Han
ringer første Gang, og han ved,
at de Toner, han sender ud gennem den frostlette Luft, bringer
Bud og Hilsen til hvert Hjem,
hver Hytte og hver Gaard i Sognet.
———
Der er nogen, der rumsterer
ude i Provstens Forstue og stamper Sneen af Støvlerne. Det banker paa Spisestuens Dør og ind
træder gamle l'er Jen paa sine
hjulede Ben. Den Dyffels med
de grønlige Kantebaand har han
paa, og dermed er Stundens Høj-

tidelighed tastslaaet, han holder
den laadne Lue i Haanden, og
øjnene hviler fast og forskende
i Provstens, inden han hilser:
— »Glædelig Nytaar, Højærværdigen! Og Guds Fred i Stuen !« Hvorpaa han udstøder et
dybt og inderligt Suk, der gaar
Drengene til Marv og Ben, og
de bliver saa underlig stive i
Lemmerne.
»Tak, i lige Maade, Per Jen'!
— Og velkommen i vort Hus for
første Gang i det nye Aar! Hvordan har An' Katrin' det ?«
»Jo, Tak, Højærværdigen! Gud
Herren har holdt sin Haand over
hende i Trængselens Timer, som
skrevet staar.«
»Jeg synes, Per Jen' er saa
højtidelig. Har I noget særdeles
paa Hjerte?«
»Om Højærværdigen vil unde
mig et Korns Tid til et enligt
bitte Ordsmaal under fire øjne?«
»Ja, kom saa, lille Per, saa
gaar vi ind hos mig et lille øjeblik.« Drengene saa til hinanden,
det gjorde saa løjerligt ned ad
Ryggen. Døren lukkedes efter
Per Jen', og saa m a atte Per til det:
»Gud Herrens Magt er miskundelig, Højærværdigen, og der er
mere paa Jordens Rige i Mørkets Timer, end disse vore øjne
kan anno mine i Beskuelsen.«
»Det har I før snakket om,
Per Jen', men er der ellers hændet Jer eller An' Katrin' noget?«
»Det er Tøjet, Højærværdigen,
det er Tøjet, der har drevet sit
Spil nred min fattige Hytte i
Herrens afvigte hellige Nytaarsaften« — og Per Jen's Stemme
bævede.
»Tøjet«? spørger Provsten, »Tøjet! .
naa, det som I somme Tider snakker om, Højfolket,
ja, ja, hvad er der nu med Nisserne og Troldfolket ?«
»Ja, Højværdigen, det kan jo
'ikke være Provsten, og det kan
heller ikke være Provstinden,
saa det maa sandfærdigt være
Tøjet, der har drevet sit skammelige Spil.«
»Ja, nu maa lille Per skynde
sig, for nu skal jeg have Kjolen
paa.«
»For Gud Herren vidner mit
ringeste Aasyns Tanke: Det kan
ikke være Provsten eller Provstinden, der har trampet paa mit
Tag, tjæret mine Ruder og bundet min Dør,« raabte Per nu
med alle ydre Tegn paa indre
Bevægelse.
»Nej saa tilforladelig nej, om
det er, Per Jen'« lo Provsten, og
Kalotten fik et vældigt Skub. »Mor! Mor ! kom her ind! Har Du bundet Per Jen's Dør i
Aftes og trampet paa hans Tag
og tjæret hans Ruder?«
»Men lille Provstefar • dog!
hvad er det Du siger? Hvad er
der dog hændet for Jer, Per J en'?«
og Provstinden saa fra den ene
til den anden uden at begribe
et Ord.
Og saa kom jo hele Historien,
og da især dette med Sporene i
Sneen, for Per Jen' kendte hver
Flik og hver Lap pas Provstens
og Provstindens Støvler; han
havde jo selv lavet det hele.
———
Den Nytaarsmorgen vandrede
gamle Per Jen' trøstet og retfærdig i Kirke sammen med det
øvrige Sognefolk. Men Provsten
kom lige sent nok. Der var deus,
der syntes, at Provsten den Morgen saa saa mærkelig fornøjet
ud, og at øjnene havde et lae-

synderlig lunt Blik underK atollen.
Men Peter Ulrik og hans Bande blev siden hen paa Dagen udfulgte til Paavisning oppe paa
Præstegaardsloftet med de mange herlige Sager. Se, Provsteparrets gamle Støvler var der jo
godt nok ; men med Uskyldighedstilstanden var det som saa,
for Vandet drev af dem, hver
een — og saa fik Drengene, de
pokkers Knægte, Nytaarsvers paa
en anden Melodi baade med Avl
og med Ak! og med Omforla-

delsestur ind til gamle Per Jen's.
———
Men Peter Ulrik, han blev siden selv en myndig Præst, en
stor og bøs Karl, men med et
godt og mildt Sind mod de smaa
og fattige.
Det er ham selv, der har fortalt Historien, saa den skal nok
passe, selv om den ogsaa snart
kan være sine hundrede Aar
gammel.
L. Chr. Møller-Lund.

En Juleaffenshisforie.
Juleaften i Hasle for 145 Aar siden.
Af Carl J. E. Aakerlund.
gik der Bud til alle Familiens Medet var selve den højhellige lemmer; alle de andre BegivenJuleaften i Aaret 1790.. Da- heder, der skete, saasom Forlogen var begyndt med stille Frost og velser eller Barsel, fik man kun
let Snefald; det tegnedetil at skulle noget at vide om, naar man kom
blive en Jul med Slædeføre, hvil- sammen Sankte Hans Aften i Alket af mange imødeses med me- mindingen, eller, som det nu teggen Glæde, thi det var ensbety- nede til i Aar ved Julegilderne.
Men, hvem der mest glædede
dende med, at Julegilderne vilde
sig, var de unge og saa Børnene.
blive baade mange og gode.
Ofte var der Aar imellem, at For dem stod en Slædetur ud over
Slægt og Fa mihle fra Land og By de hvide Marker op gennem Lankom sammen. Befordringsmidler- det som noget skønt og eventyrne var den Gang kun smaa og ligt ; for dem stod Glansen af Fordaarlige, højst en' skumplende ældres og Bedsteforældres ForVogn uden Fjedre og med kun tællinger om svundne Tiders Juleringe Plads; og det var ikke i gilder som Glorien fra en Helligalle Gaarde i Byen, at man hav- dom — akkurat som det staar
de tilladt sig den Luksus at have for os Nutidsmennesker, naar vore
Forældre eller Bedsteforældre foret saadant Køretøj.
Helt anderledes stillede Sagen tæller os om de Julegilder, de
sig, naar Jorden laa dækket med deltog i, da de var unge. Og noSne; thi en Stokkeslæde eller Ka- get er der ogsaa derom; rigtige
ne fandtes hvert Sted, hvor man Gilder med al den sunde Glæde,
havde Heste. Derfor hilste saavel som Slægtskab og Venskab og
gamle som unge Sneen, der lag- god Mad skabte, er for evigt tabt
de sig jævnt over By og Land, for Menneskene!
Ogsaa paa anden Maade tegmed glade Forventninger. Mændene mindedes i al Stilhed sidste nede denne Juleaften til at skulle
Gang, de havde været til Julegil- blive noget noget anderledes end
de, enten det nu havde været sædvanligt. Præsten, den udi Teohjemme hos dem selv eller hos logien lærde Mads Kofod, havde
en af Familien. Der var bleven efter sidste Søndags Gudstjeneste
snakket, spist og drukket og spil- fra Prædikestolen ladet forkynde,
let Kort til den lyse Morgen; kan at han agtede at afholde Prædihænde det var gaaet lovligt haardt ken i Kirken paa selve Juleaftenstil enkelte Steder, men, Herregud, dag Klokken fire slet.
Dette var noget nyt, og derfor
Juledagene er jo kun til for det
herskede der Travlhed rundt i
samme.
Og Konerne gik ogsaa rundt Borgerhjemmene, ikke alene hos
og blev i godt Humør ved at se dem, der hørte med til de faste
den hvide Sne falde. Det kunde Kirkegængere, men ogsaa hos alrigtignok være artigt at komme le dem, der kun kom i Kirken
paa Besøg i Juledagene og faa ved de mere højtidelige Lejlighenyt at vide om Slægt og Venner. der; ved denne Lejlighed skulde
Kun ved Bryllup og Begravelse alle, som ejede Stadsklæder at

trække i, naturligvis i Kirken. Og
hertil kom, at Præsten ved Kirkestævnet havde ladet kundgøre, at
alle som havde Evne og Vilje,
burde skænke Lys til at anbringe
i Bænkenes og Væggenes Stager.
Borgermadammerne havde allerede fra tidlig Morgen ladet deres
Piger bringe Lys af baade Voks
og Tælle op til Kirken. Vokslysene blev anbragt i Stagerne paa
de Bænke, som tilhørte de mere
fornenme Borgerslægter, medens
Tællelysene ned deres osende og
spruttende Flammer kom til at
pryde Fristolene, dertil var de ogsaa gode nok ; thi vel næsten ingen af de gemene Kirkegængere
kunde hverken læse eller ejede
nogen Salmebog til at læse i.
Op ad Dagen forandrede Vejret sig. Vinden trak sig mere og
mere om i Nordøst, og da Juleaftenens Skumring lagde sig over
den lille By, og Folk vandrede op
mod den gamle Kirke, fra hvis
smaa Ruder et festligt Lysskær
straalede dem i Møde, tudede en
begyndende Storm allerede omkring Hushjørner og gennem Smøger og Gænger. Sneen, der havde lagt sig blød og jævnt, hvirvledes nu rundt om Benene paa
Kirkefolket og lagde sig i Driver
opad Længer og Gærder.
Kvindepersoner trak Sjaler og
Tørklæder tættere for Ansigtet,
og Mændene vekslede Ord sammen om Vejret. Man var klar
over, at Natten vilde blive haard ;
og en vis Uro gjorde sig gældende hos mange for at Døre og Luger ikke skulde være forsvarligt
stængede; men der kunde vel
ikke ske saa meget i den Tid,.
Gudstjenesten stod paa.
Inde i Kirken satte de mere
fornemme af Byens Borgere sig
mageligt til Rette i de øveste S to-
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godt Billede er altid en kærkommen Gave

udføres i alle Størrelser.

Indramning af Billeder 1 smukke Rammer - - - og til smaa Priser.

fotograf Charles Svendsen, gfasle
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erækker, medens de, der ikke
havde Rand til at bringe det Offer, en hel eller halv Stol kostede
aarligt, tog Plads nede i Kirken,
Kvindfolkene til venstre for Midtergangen, og Mændene til højre.
Her inde var der, som der skal
være i et Gudshus, lyst og lunt
for Storm og Uvejr, og Sindet
stemtes til Andagt.
Kirkeklokkernes højtidelige Ki:
men tav, og efter en lille Pause
hørtes Bedeslagene som et sitrende Ekko fra Taarnet og ned gennem Kirkerummet — Julen var
begyndt!
Hænder foldedes og Hoveder
bøjedes, og i andagtsfuld Lytten
fulgte man Ordene, der fra Alteret
bares af Provstens klangfulde bornholmske Røst ned til hver enkelt,
og fra mange gik der ogsaa en
stille Bøn op til Vorherre for dem,
der i Julenatten færdedes ude paa
det Hav, hvorover Snestormen nu
rasede med stedse tiltagende Styrke.
Præsten, Hr. Mads Kofod, var

tykning lyser Fyret; og vi ved, at
dem, der er derude paa Havet,
naar de styrer efter dette Fyret,
naar i Havn, skal end Farten først
gaa gennem Dødens Port.
Et mægtigt Vindsug gik gennem
Kirkerummet og ligesom vækkede
alle op af Andagten; Præsten holdt
inde med sin Prædiken og rettede
sit Blik ned mod den store Dør
under Taarnet, der var blevet aabnet af en tilsneet Person, som ærbødigt og paa Hosesokker gik op
ad Kirkegulvet, seende sig om til
alle Sider, som søgte han nogen.
Præsten stod stadig tavs, og
alles Blik rettedes mod den indkommende, en Mand, der boede
i et lille Hus paa Bakken mellem
„Brobækken" og „Lyjkkjeudijn".
Da han var kommet op til en af
de øverste Stole, hvori Strandfogden Kristian Maarkj sad, gjorde
han Tegn til denne.
Strandfogden rejste sig, og Manden hviskede-noget til ham. Saa
lød Kristian Maarkjs Stemme gen.

Skibet stod. Man mente, det nok
kunde lade sig gøre; det var jo
Folk, de fleste af dem, som kendte
hver Sten og hvert Rev her paa
Kysten.
Flere og flere strømmede til,
ogsaa Kvindfolk var der imellem.
Det havde knebet for mange at
komme af Sted, Risengrøden og
Saltfisken skulde jo passes og have været klar til at sætte paa Bordet, naar Kirkefolkene kom hjem;
men saa var der kommet Kludder
i det hele ved denne Stranding,
og ved Gudstjenestens bratte Afslutning.
Naa, det gik naturligvis her
som det altid gør, Nysgerrigheden tog Magten; Risengrød og
Saltfisk blev svøbt ind i Tæpper
og Tøj og sat ned under Dynen
i den store Seng, der kunde den
holde sig varm til man kom hjem
igen — og saa gik det af sted til
Strandingsstedet. Det kneb for de modige Mænd
at faa Baaden halet ned ad de

heldige tilsendt. 1. Præmie: 1 Æske
Brevpapir m. Navn, 2. Præmie: Hammershus Birks Historie, 3. Præmie:
50 Visitkort rn. Navn.
Adr. Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge.

JULEKONCERTEN
Hvert Aar rejses der paa Hasle Torv
et stort Juletræ, og ved dette findes
nogle Indsamlingsbøsser, hvis Indhold
bliver delt ud til Byens Trængende
Juleaften, saa ogsaa de kan mærke, at
det er Jul. Paa Søndag Eftermiddag
tændes Træet, som i disse Dage rejses
paa den gamle Plads, og i Forbindelse
med Indsamlingen er der arrangeret
en Julekoncert i Hasle Forsamlingshus
Kl. 4. Her vil blive Sang af Hasle
Sangkor, Musik af Violin og Klaver
og Oplæsning. 1 de nærmeste Dage vil
der blive solgt Billetter a 25 Øre, og
Arrangørerne haaher, der maa blive
fuldt Hus.

.c)?edaticliten ag
Scelleraissen ønsizer
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PRÆMIE-REBUS
Paa næste Side vil De finde en Rebus-Opgave. Tag Begyndelsesbogstavet paa hver af de Genstande, der findes i Felterne og dan deraf Navnet
paa en Stationsby i Danmark. Naar
De indsender Losningen til os inden
(len 20. December mrkt.
i Hasle",
vil der af de rigtige Losninger blive
udtrukket 3 Præmier, som vil blive de

Brdr. Jensens
Slagterforretning
Tlf. Hasle 40
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Brug Blomster som Julegave!
Julekranse - Juletulipaner

Alpevioler

Pelagonier - Bregner - Chrysantemum
o o Blomsterkurve og Dekorationer o ø
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Alle Grøntsager til Julen anbefales!
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~lcedelig ,ful
ønskes vore Munder i 'faste og omegn.

9rianufakturfiuset, Xasle
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JUL i HASLE
ikke alene en højlærd Mand, der
fra Stillingen som Rektor for den
latinske Skole i Rønne havde søgt
Prostekaldet her, men ogsaa en
Mand, der havde vundet sig Agtelse og Anseelse baade i Byen
og i Sognet. Han var ikke af dem,
der gjorde Forskel paa rig og fattig; hans Gang gik ligesaavel til
den fattiges Hus, som til de store Købmandsgaarde eller de store Avlsbrugergaarde, som Byen
den Gang ikke havde saa faa af.
Og ofte hændte det, at naar han
kom paa Besøg et eller andet
Sted, hvor Velstand var til Huse,
og de bød ham paa Fortæring, at
han saa sagde: ,Til en Bid Brød
siger en fattig Præst aldrig Nej,
men jeg kender et Sted, hvor
man trænger haardere, end jeg
gør det i øjeblikket, og det vil
være en god Gerning at sende
det, I havde tiltænkt mig, derhen".
Resultatet blev som Regel altid,
at Præsten fik sin Bøn opfyldt,
og i Tilgift fik sig selv et godt
Maaltid.
Denne frie og joviale Maa de
at være paa tiltalte de gæve Hasleborgere, der altid selv satte en
Ære i at tilhøre de gamle bornholmske Slægter, der i sin Tid
stod som de førende i Bornholmernes Frihedskamp.
Da Præsten stod paa Prædikestolen forstod. de alle, at hans
Tanker fangedes af Stormen og
Snefoged udenfor. -Hans Prædiken
var en skønhedsfyldt Skildring af
hin store Begivenhed Julenat i
Bethlehem: Jesusbarnets Fødsel.
Dette lille Barn, der gennem
Aarhundreder havde været det
Ledefyr, der selv i den mørkeste
Nat for et Menneske sendte sin
lysende Straale ud og forkyndte:
Sæt kun trygt din Kurs efter mig,
og du naar i Havn. Ogsaa i denne Nat, gennem den tætteste Sne-

nem Kirken: ,Et Fartøj e løvved
paa vor Lykkjeudijn. Dær e alt
dreven firs dø i Lan, aa di anre
råver om Jælp".
Han rettede sit Blik mod Præsten; denne hævede sine Hænder
og lyste Velsignelsen over sin
Menighed, og medens alle rejste
sig, bad Præsten: Herre ! Din Vilje ske i denne Nat! og han sluttede med at sige: Saa gaar vi at
bringe Hjælp i Herrens Navn!
En Stund efter var Kirken tom.
Skarp og bidende strøg Nordøststormen fra Landet ned over
Havbakkerne ved Løkkeodden, og
Sneen stod som en tæt Mur mellem Hav og Land.
En Skare af vejrbidte og stærke Mænd fra det nærliggende
Fiskerleje var samlet nede paa
Stranden paa det Sted, hvor
Strandingen var sket. Man kunde
intet se, men engang imellem
hørtes Nødraab udefra, og paa
Baaden, som var drevet ind paa
Stranden kunde man se, at det
maatte være et stort Skib. Det var
aabenbart, at nogle af Besætningen havde gjort Forsøg paa i
Skibets Baad at naa ind til Land;
men Forsøget var mislykkedes,
Ukendt med Forholdene her paa
Kysten, hvor Nordøststormen driver Vandet i mægtige Fyldinger
langs Landet, har en af disse
kæntret Baaden, og nu laa den
og fire af dem, som var i den,
drevet op paa Stranden som Lig.
Under Anførsel af Kristian
Maarkj, Strandfogden i Hasle, kom
en Skare af Byens Mænd trækkende med en Baad, der var sat
op paa et Par Plovslæder.
Det var Hensigten at prøve at
naa ud til Skibet ved at sætte
Baaden ud fra Stranden et Stykke nord for selve Strandingsstedet,
og saa lænse for Vinden ned til
det Sted, hvor man nu mente,
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stejle Bakker og over de store
Rullesten paa Stranden ; men det
gik, og man fandt et Sted, hvor
Vandet var smult bag nogle vældige Sten i Havstokken. Her var
man i Færd med at sætte Baaden
ud, og flere af Mændene stod allerede ude i det kolde Vand til
midt paa Livet, klar til at springe
om Bord, naar Baaden flød.
Saa lød der en rungende Røst
gennem Stormen og Havbrølet:
„Bi lidt, Manne !" Det var Præsten, der ogsaa var kommet til
Stede. Han banede sig Vej gennem Mængden af de forsamlede
Mænd og hen til det Sted, hvor
Baaden var.
„Bi lidt", gentog han ; ,,jeg synes vi skulde tage Vorherre med
paa Redningsfærden". Og mens
de tavse, alvorlige Mænd blottede
Hovederne, bad Præsten en kort
Bøn og lyste Velsignelse over de
Mænd, der nu satte Livet i Vove
for at frelse andre.
Og saa — saadan fortæller de
gulnede Papirer, hvorfra denne
Historie er taget — skete det vidunderlige, at det var, som om
Stormen løjede af en Stund, og
Fyldingerne kom med mindre
Styrke — Baaden kom klar af
Kystens Sten, og før Klokken var
slagen otte paa den højhellige Juleaften var de skibbrudne bragt
frelst i Land.

CYKLER

Den danske Hamlet
samt flere Iste Kis,
Mærker i Cykler anbef.
•
Dæk, Slanger, Laase,
Dynamolygter,Batterilygter, elektr. Lommelampen i stort Udvalg.
A. Ipsen

Julegaver
fra
Hasle
Cykleforretning
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Radiomodta g ere
og Radiotilbehør
Alt til smaa Priser!
•
Ladestation
Telefon 60

9f'ø6 den nye
Frakke og Habit
hos

fink Ihomsen
064®®Gemeea

0000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000000000.000

1.

Kl. Herre- og Dame - Frisør

Den praktiske

JULEGAVE
,Specializ`el: germanenfdølgning
Tipning-.Barderang-g:aaroastz

H. Co KOFOED TO 1 9' V E T

VÆLG:
Gasapparater

Bageforme, Stegeovne
Stege gryder i alle Størrelser
Alt i Emalje Køkk enudstyr

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

•

Største 21~1g i

Stort Udvalg i Dynamolygter
og elektriske Cyklelygter

moderne

S. DAM PETERSEN
Telefon Hasle 78

BLIKKENSLAGER

Hatte
•

Det var en tysk Bark paa Rejse til en af de tyske Nordkysthavne ; den havde forsøgt at komme i Læ af Landet; men paa
Grund af Snestormen var den
kommet for nær Kysten, og nu
fandt den sin Skæbne her sammen med fire af dens bedste Mænd.
Den Julenat sad der i flere af
Byens Borgerhjem en fremmed
Gæst ved det festlig dækkede
Julebord.

RADIO

Andr. Thomsen

Den fikse Julegave
til DAMERNE!
(Julelys og Juletræspynt I

Rigmor Hansen, Torvet

Parfumer
Kosmetiske Artikler
Sre b e r ni. m.
Alt i smukke Gaveæsker

KØB

•

Julestegen

•

Juleanden

•

Julegaasen

hos mig.
— altid 1ste Kl. Varer.

Slagter Westh
Hasle

▪

Til Julen — — og efter Julen!

Husk!!

•

Køb Julegaverne i

PERMANENT

Julekoncerten paa Søndag Kl. 4

efter nyeste Metode uden Elektricitet

VANDON-DULATION

i Forsamlingshuset i Hasle

'KLIPNING og ONDULATION

I
I
I
oo oo oo 00000000c00000000000000000000 000000 0000000000000
o00000 000 00 0 00 0

efter sidste Mode
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Dame- og Herre- Armbaandsure — Lommeure — Stueure

Esther Lambrechf s Damefrisørsalon

Vækkeure — Nipsure — Briller — Læseglas — Frugt-

Ring og bestil Tid — Telefon Hasle 34

skeale -- Vaser — Lysestager — Brødbakker — Kuvert-

Paalæg

artikler — Forlovelsesringe — Pynteringe — Armlænker

Salater
Ost

A. Lyster

Konserves

åalterkar
af Eg og Bøg fra 4 Kr., Vaske- og Skyllekar,
Ajletønder og al Slags Bødkerarbejde anbefales.
Alt første Klasses Fagmandsarbeide - - ikke
Ring til Hasle 105.
Fuskeri.

Tlf. Hasle 74

Altid bedste Varer!
Kom indenfor og drik
Eftermiddagskaffe i

Kaffe m.
2 Kager

60

Ore

Armringe — Halskæder m. m. Stort Udvalg Billige Priser
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

HASLE BØDKERFORRETNING
Den fikse
Den praktiske
Den velkomne

Bager Pedersen's Konditori, Hasle
Lækre Wienerbrød og Kager
Altid friske Julekager

Emil liesth's Ur- og Guldsmedeforretning
HASLE

Telefon 116

Telefon 116

InE01111E! Julen mer sig!

KØBER DE HOS

Chokolade og Konfekt til Julebordet

ELLEN OG ELSE PEDERSEN

Til Bagningen anbefales:

Stort Udvalg i Broderier og Trikotage

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sigtemel — kraftig Bageevne
prima Flormel dansk og amerikansk
stenfri Rosiner -- Sukat — Sirup

Stort Udvalg i

fil daglig og ved gest Tranbergs Nap altid 6edst

Vine, Likører, Cigarer

JENS NIELSENS EFTF., HASLE
Telefon Hasle 19

e ~se. »ase

Alt i Frugter - - - friske og tørrede.

Alt i Kolonialvarer

Juleknas:

Prima Kvaliteter

weeme~e~efma 9.11••••••••111 11111~~~1~

Stort Udvalg, forskellige Priser.
Fin ren Marcipanmasse, Krymmel,
Overtrækchokolade, Frugtfarver.

JULEKNAS

Julegaver for Børn:
LEGETØJ BØRNESPIL — JULEBØGER

Julegaver for Voksne:

vil
4.1 Julegave som
blive glad for at faa !

Til Julen:

KERAMIK —BREVPAPIR — METALVARER

anbefales en god Flaske Vin
— og en god tør Cigar

Stort Udvalg i fikse og moderne

A. BIRClis BOGHANDEL

Sko fil Herrer, Damer og Børn

— JULEKORT JULEHEFTER JULETR/ESPY NT —

Gummistøvler og Galoscher

BJØRKLUNDS SKOTØJSFORRETNING

Som Julegave anbefales

Julen 1935

Spisestel
Xaffestel

•

Vi har den

Smukke moderne Monstre

rigtige JULECIGAR

Andr. Kofoed's
Isenkramforretning, Hasle

Mit Rebes med fordel hos

Husk den ekstrafine
1. Kl. Herre- og Damearbejde

JULEKAFFE

SMUKT
MODERNE
HOLDBART

Ytit til Julen:
•

Julekonfekt

•

Dadler

•

Figen

•

Appelsiner

Bestil Permanent — Telefon Hasle 113

•

Køb Deres Juleforbrug i
CIGARER
CIGARETTER
TOBAKKER

lste Klasses vellagrede og tørre Varer.

0. H. KJÆR

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000o0

•

Prøv mit lækre Julebagværk !
Julekager
Sandkager

•

Julelys

•

Konfektrosiner

•

Hasselnødder

•

Valnødder

Kransekager
Smaakager
Stort
Udvalg i
Chokoladeæsker

Bager C. C. Kure Tlf. 50

0000p0000000000 0000 o0,0000000000000000o0000000000.00000000oc00000 O0000000000

Dokumentmapper, Atasche-Tasker,
Kufferter, Skoletasker, Tegnebøger

•

Parrenødder

og Portemonnæer i stort Udvalg

•

Kokosnødder

KLUBSTOLE fra 25 Kr.

•

Krakmandler

•

Marcipanmasse

DIVANER

TH.29

HASLE ea OMEGNS
: BRUGSFORENING

H ar De prøvet Østre Mølles kontrollerede

Sadelmager M. P. Kofoed, Hasle.

Hønsefoder? Ellers skulde De gøre detFoderet er sammensat af de bedste ægdrivende Stoffer — i passende Mængde. Derfor
faar De det bedste Resultat ved at bruge det.
FLORMEL til Julebagningen og GRYN til
Julegrøden kan De ogsaa faa hos mig!
Fin Kvalitet.

ØSTRE
MØLLE
Telefon Hasle 83
• •••

Glor Deres jule-indkøb hos de
)-(andlende, som auerterer her!

Smaa!

Gaver til Store o

Manchefskjorter - - Pullower
Bindeslips

B. 0. W.

Lynslips

Sokker — alle Priser

Skindhandsker

Rejseplaid fra 5 Kr.

Drengehabitter
Natkjoler fra 5.75

Linoleumstæpper fra 9.75

Divantæpper, Bordtæpper

Uldtæpper — alle Priser

Sengeforliggere

Duge — hvide og kulørte

Haandklæder

Sæt Undertøj — prima
fra 9.50
Undertrøjer
Strømper

1.95
., 1.95

Tørklæder

A"ndre forslag til RærRomne Sulegaver:

Stof til Kjoler .. 3.75m

Stof- og Skindhandsker med Sluff
Jumpersfrøjer
V)

Kitler

Stof — smukke Ting

Bælter

Kraver

Dameveste

Forklæder

Halstørklæder

Duge

Uld- og Traad - Strømper

Flonels Natkjoler fra 4.70

Sæt Undertøj til Piger

5 m Flonel til Pyjamas 3.50

LL-
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ANDREAS THOMSEN-Hasle
1.61,64.6.66.111 øøøøøøøøøøøø
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Hasle Bryggeri's

ASLE KALK VÆRK
C W..9drlin

I

Juicioryg

r Hasle Bank
Alle Bankforretninger udføres—TH.139

- det bedste!
•■■•••••••••••••••••••••••■•■•••
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Vi ønsker vore Kunder

De kender

1

111011 er en lystig Fætter, som vort mindste Ønske gætter,
Julen er en Duft af Graner, den er Sne i lange Baner,
den eg tusind lyse Minder, Jul er Gaderne som skinner.
•
Jul er selve Ævelityret,
hvor smaa Nisser tager Styret
og med Børnene regere,
aa, men Jul er meget mere:
Jul er det, at selv det haarde Sind har nemt til Glædestaare,
Jul er: alle Sorgers Hvile, Jul er: alle Øjne smile,
Jul er det, at Skæbnens Lodder gi'r Gevinst til selv en Stodder.
Jul er Sul og alskens Spise,
(Slagtning selv af Pengegrise),
Jul er Spøg og PaTelege,
Risengrød og Gaasestege,
Jul.er fede Æbleskiver, som os Mavepine giver.
Knallerter og Juleklokker, Perlebaand og Englelokker,
al Slags lækkert Knas at guffe, Legetøj i hver en Skuffe,
Jul er Bamsen, som kan brumme,
Aber, som kan slaa paa Tromme,
Sprællemænd, hvis Ben slaar Sludder,
hver Gang Snoren laver Kludder.
Jul Forventning er og Spænding, Hilsener og Gavesending.
Ude: Trængsel rundt om Disken, hjemme: Listesko og Hvisken.
Hul i alle Pengepunge, Slæb med Pakker, tykke, tunge,
en til Mor og en til Moster, herligt alt, men hvor det koster.
Jul er Lys og Glans af Kærter,
Jul er Fest i alle Hjerter,
og de smelter og bli'r svage,
som de var af Honningkage.
Julen rent ud er Miraklet, baade Freden og Spektaklet.
Jul det er, at Tiden standser, Jul er, Bedstemor, som danser,
Jul er noget ganske særligt, Jul er alt, hvad der er herligt,
Julen er . . . nej, fortabt vi giver, det til ingen Nytte bliver,
det maa føles og erfares . . .
Jul! nej, det kan ej forklares! —
Georg Kalmar

straks Tryksagen Ira Gornitzkas
Bogtrykkeri par, dens moderne

d t :()Ititaar!

og fikse Udseende. Har De derfor Brug for en Tryksag, enten
det nu er en Brochure, ef Reklamekort, Forretningstryksager

Brødrene Anker's Maskinfabrik

en smuk Sang eller lign. — ring
da blot til os, vi udarbejder

Skotojsreparationen E XPR ES

Dem straks et Udkast ug gi-

Andreas P. Ipsen

Lad os ogsaa levere Deres
TRYKSAGER
Vi er hurtige og billigel

Hotel Hasle

ver Dem et Pristilbud.
Vi har nye Maskiner og nyt Materiale, saa
vi er i Stand til at udføre alle Arter

al Tryk-

sager - lige fro Farvetryk og Billedtryk til
Konvolut og Visitkort! Altid propert Arbejde.

Hasle Snedker- og Bygningsforretning

Gornitzkas Bogtrykkeri

Skorstensfejer J. E. Nielsen

ALLINGE—TELEFON 74
H. P. Jacobsen
P. A. Juhl

_1~1~111.11111i11~
P-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illillW2

5

ti li 1, i

Brdr. Lind's Byggeforretning

l A8

er redigeret, trykt og udgivet af

I E

=
-..

Hasle Bodkerforretning

5

=
=
..- ,- _-

Gornitzka's Bogtrykkeri, Alli nge. P:
Udkommer i hvert Hjem i Hasle og

Omegn den 10. December

1935.
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