
Julens Symboler 
Af Vilhelm Mauritsen 

VINTERMORGEN 

Nu har Vintren prentet 

med snehvid Skrift sit Navnetræk 

paa Vejens Træer og Buske 

og Havens Tjørnehæk. 

I Nat har Frosten redet 

sin Ganger over Mark og Skov; 

der ses paa alle Kanter 

Spor af dens skarpe Hov. 

Med Himlens Blaa som Baggrund, 

belyst af IVIorg'nens røde Sol, 

et Egern pudser Snuden, 

og Kragemor sin Kjol'. 

Hr. Mikkel hjemad lister 

og mindes, hvad i Nat er hændt; 

og Bækkestæren pylrer 

langs Bækkens vaade Skrænt. 

Engang imellem ryster 

Vinden let med Gren og Kvist, 

saa knækker Rimens Perler 

med skøre, klingre Brist. 
Carl j. E. Aakerlund 
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Nr. 10 	I Redaktion og Annoncer: 
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 

JULEN er efterliaanden mere 
og mere gaaet over til at blive 
Børnenes Fest, selv om de Voksne 
selvfølgelig ogsaa deltager i den, 
men flere og flere i de Voksnes 
Rækker synes, at det er saa barn-
ligt fuldstændig at give sig hen i 
den Glædesfølelse, som Børnene 
giver Udtryk for med deres For-
ventning ; men det er en fuldstæn-
dig Misforstaaelse, at de voksne 
ikke ogsaa skulde føle det samme 
som Børnene — føle den samme 
Glæde og Forventning over denne 
herlige gamle Fest, som jo dog 
er indstiftet som en Glædesfest 
baade for Børn og Voksne. 

Længe førend selve Julen op-
rinder er Børnenes Tanker optaget 
af den, og Børnenes Øjne straa-
ler, naar de staar udenfor de op-
lyste Butiksvinduer og ser paa de 
mange dejlige Ting, som kende-
tegner Julen, nemlig Julelysene, 
Juletræerne og de andre Ting, 
som gør Julebordet festligt. 

Hvor gammel er nu de gamle 
Skikke med Julelys og Juletræ ? 
Lad os først tage Julelysene, som 
man kan følge tilbage til de aller-
ældste Tider. Som omtalt tidligere 
satte man Korstegn paa Døre, 
Porte og Luger, da man mente, 
det skærmede mod Julenattens 
forskellige Farer, mod Troldtøj og 
Vætter. Saaledes mente man og-
saa at Julelysene værnede inden-
for Hjemmets fire Vægge mod al-
skens Farer. Man søgte at holde 
Ilden vedlige, først paa Arnen og 
siden i Tranlampen og Tællelyset. 
Man betragtede Ilden som et le-
vende Væsen, ja endog et gud-
dommeligt Væsen, som i Hjemmet 
bringer Varme, Lys og Lykke og 
værger det Sted, hvor den æres. 
Paa Arnen lyste Ilden, og senere 
i Tiden satte man tændte Julelys 
paa Bordet, som Regel to, et for 
Manden og et for Hustruen. Ly-
sene maatte ikke røres, ikke pud-
ses, ikke flyttes. Man kunde ogsaa 
sætte tændte Lys i Vinduet for at 
vise event. forsinkede Vandrere 
Vej til et gæstfrit Hjem. Mange 
Steder kunde man finde flergre-
nede Lys, Lys med 3-6 Arme, 
eller Grene efter Antallet af Børn 
i Huset. 

Man maatte ikke tænde Jule-
lysene med en brændende Stikke, 
det skulde tændes ved et andet 
brændende Lys, og man maatte 
heller ikke tænde noget andet ved 

Julelysets Flamme. -
brænde hele Natten, 
stod op, og skulde 
den ældste i Huset. 
tede Julelyset som 
lys, som, hvis det 
slukkedes ved et 
Død ; men samtidi 
lefestens Velsignels 
ede at alt, hvad 
ste paa, fik forø et 
Vækst. Ofte satt 
et Fad med øl, 
brændte hele 
ste Dag gav m 
let at drikke. 
Mørket, ha vd 
sig, og der bl 
rettere Blus 
Julenat, naa 
til Ottetjeneste 
vede saa 
de sammenka 
skulde værge dem 
som fær des ude 

Senere 
rindelige Bet 
'holdes stadig op 
Vi kender den fra alle de 	1- 
ligt farved 	 ii 
dags pryder v 	s lg æk ede 
Julebord med. 

En anden af de smukke Jule-
traditioner er Juletræet, som er et 
af Julens Symboler og vel nok 
den smukkeste af dem. — Denne 
Skik er ikke saa gammel som Lys-
skikken, da den uden Tvivl først 
er kommet til Danmark i Begyn-
delsen af forrige Aarhundrede. 

Omkring Aarene 1806-07 skete 
der en stor Indvandring af Tys-
kere tiI Danmark, og H. F. Fejl-
berg nævner, at Juletræet er ind- 

ført sydfra af disse tyske Familier. 
enere har Skikken bredt sig ud 
ver Danmark. 
I en Artikel i „Nyeste Skilderie 

af Kjøbenhavn" (Aarg. 1822) læses 
; „— de i Tyskland saa alm. 

uletræer, behængte med alle Slags 
S 	ting, oplyste med Lys og be- 

mte til at fornøje Børn i Jule-
tide er nu ogsaa komne i Brug 

benhavn, men paa fornemme 
leder mere for V6ksne end for 

Sidste Jul havde man saa-
anne Træer paa adskillige Ste- 

de 	æet behængtes med alle 
s Fruentimmerstads, saasom 

awler, Slør, Bijouteri o. s. v., 
hvilket betegnes med Numre og 

s efter samme blandt Da-
erne i Selskabet," 

I Midten af forrige Aarhundrede, 
en af Halvtredserne -

es de ud over Landet og be- 
gyndte a 	live almindelige i Ho- 

og i Købstæderne -
enere kom de til Landet. 

etræerne har saaledes fra de 
fornemme Familier i København 

t si d over det ganske Land, 
der nu saa at sige 

findes Juletræ i alle Hjem i Dan-
mark baade hos fattige og rige 
Folk. Juletræet har sat sig fast i 
Barnets &indring som noget, der 
er inderlig fast knyttet til Julen, 
og selv det fattigste Barn ønsker 
sig et Juletræ eller, hvis der ikke 
er Raad, saa blot en Grangren 
med et enkelt lille Lys paa. 

Endelig er der Skikken med at 
have Gaver liggende under Træet, 
Som vi har set af ovenstaaende, 
var det Skik at hænge Gaver paa 
Træet, men Skikken kan føres til-
bage til Hedenskabens Tid, hvor 
man ved Gilderne omkring Mid-
vinterfesten uddelte Gaver til Ven-
ner og Slægtninge. Mellem Høv-
dinge og Stormænd veksledes der 
ogsaa Gaver, ligesom man ogsaa 
i vor Tid har Eksempler paa, at 
fyrstelige Personer udvekslede Ga-
ver. 

Der fortælles i Dagspressen, at 
den nuværende Ekskejser Wilhelm 
plejede at sende Kong Edward VII 
af England et Vildsvinhoved og 
til de kongelige Damer Portrætter 
af sig selv med egenhændig Un-
derskrift. Til Gengæld sendte Kong 
Edward ligeledes et Vildsvinhoved, 
en Plumbudding (engelsk Juleret) 
og nogle Krukker engelsk Sylte-
tøj. — Czar Nicolaj 11 var meget  

gavmild med Julegaver og sendte 
hvert Aar en Skibsladning af de 
forskelligste Ting til det engelske 
Hof. Desuden gav han som oftest 
enhver af sine Hoffunktionærer en 
Brystnaal med Diamanter. Gaven 
til hans Gemalinde bestod af kosi-
bare Smykker og Bøger. Børnene 
fik Legetøj og Godter, direkte 
forskrevet fra Paris. — Desuden 
plejede Czaren at fordele 5000 
Kasser ægte Havannacigarer, af 
hvilke Kong Edward fik Broder-
parten. — Der fortælles om den 
gamle østrigske Kejser, at han 
personlig plejede at gaa rundt i 
Butikerne nogle Dage før Jul og 
gøre Indkøb af Legetøj og Kon-
fekt til de mange smaa fyrstelige 
Slægtninge, og til de regerende 
Fyrster i Europa var hans sædv. 
Julegaver et Parti Tokayer fra 
hans egen Vinkælder. 

Ja, om det saa var den fortil/. 
Sultan af Tyrkiet, saa fulgte han 
ogsaa denne Skik at sende Jule-
gaver. Han sendte et Aar en Ride-
hest til den tyske Kejserinde og  

til en af hendes Døtre en Ponny-
vogn med Forspand. 

Denne Skik vil uden Tvivl be-
staa i mange Aar endnu, og det 
vilde da ogsaa være Synd for 
Børnene, hvis man gik bort fra 
den ; de skal jo engang imellem 
have noget nyt, og har man ikke 
Raad til at købe Luksusting, vil 
nyttige Ting, som man jo ogsaa 
mere og mere gaar over til, være 
en ligesaa kærkommen Gave til 
dem. 

Som man heraf kan se, bunder 
Julen med sine Symboler, Ved-
tægter og Traditioner i mange 
tusinde Slægtleds Tro og Overtro. 
Den er en Fredens Fest, hvor der 
er Fred overalt; Arbejdet hviler, 
Trafiken hviler, kun det nødven-
digste udføres, der er Ro og Stil-
hed over hele Verden, og alle, 
som maaske tidligere var besat af 
en rastløs Virken, er faldet tilbage 
til en fredfyldt Tilværelse, som 
denne højhellige Fest uvilkaarlig 
fører med sig. 



Den tørre vellagrede Julecigar 
Kiosken 

Rødvinen, Snapsen og Likører 
Kiosken 

Marcipanen og Chokoladen 
Kiosken 

Julekort, Julehefter og Lommebøger 
Kiosken 

Julepynt, Lys og Spillekort 
Kiosken 

„tilens megen :cesning 
stiller store Krav til Øjnene 

derfor køb Dem i Tide et Par gode Briller med de fine 

Isopane= eller Busch Punktiskenglas 
(Tilpasning sker i nyindrettet Prøveværelse) 

Af Brillestel har vi et meget stort Udvalg i moderne Faconer 

Barometre, Thermometre, Hygrometre, Læseglas og Kikkerter er gode Gaver 

Conrad Hansen ,Allinge Ur- og Guldsmedeforretning ,ved Havnen 
Telefon Allinge 140 

•—•---eramemwo■lea, Flawo•-•••ffir ••••• 

Nu som altid 
finder De det største Udvalg af alle Slags Kødvarer i den 
lille Slagterbutik overfor P. C. Holm. — De er velkommen. 

Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144 

Masser af IDEER til Julegaver 

Kom ind og se paa Sagerne 

Vi har Julegaven i ethvert Prislag 

Allinge Radioforretning Telt. 95 
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Altid 1. Klasses Varer 	Bringes overalt 
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Brød og Kager 

• 9ra 2Ige fil ege 

Mønster Tidendes 
Julenumer. 
Ja, nu nærmer Julen sig virke-

lig med Kæmpeskridt, det gaar op 
for en, naar man tager Mønster 
Tidende i Haanden denne Gang. 
Hver eneste Side er festlig — og 
der er et helt extra Tillæg: Glade 
Jul, dejlige Jul, som udelukkende 
handler om Jul og hvad Julens er. 

Der er, naturligvis, Julekjoler og 
Julegaver i Mængder, en herlig 
strikket Bamse til de yngste, hjælp-
som Anvisning paa, hvorledes man 
midt i Travlheden laver en lille 
Snakkefrokost før Jul. Der er en 
straalende ny Ide til Julebordspynt, 
og Skønhedseksperten minder me-
get a propos om, at Taillen er det 
kritiske Punkt. Saa ved vi det, in-
den det gaar løs. 

Nordbornholms Kino 
spiller i denne Uge den store 

Film „Pygmalion”. Som man vil  

huske, var det denne Film, der blev 
blev brugt som Aabningsprogram 
i Dagmar Bio i København. 

Handlingen er ret original og 
Shaw's satiriske Lune faar Frit Af-
løb. Det lyner med vittige og iro-
niske Repliker i Komedien, Gang 
paa Gang kulminerer den i fængs-
lende Scener i stærkt dramatiske og 
gribende Situationer. 

Det er en Film man skylder sig 
selv at se, en vittig Film, skrevet 
af en Verdens fineste Teaterskri-
benter, og spillet af Verdens bedste 
Kunstnere. 

Fødselsdag. 
Onsdag d. 13. December kan Fru 

Sørensen, Borre Rutsker, fejre sin 
55-aarige Fødselsdag. 

Forlovede. 
Frk. Mecha Seerup, Rutsker, og 

Stenhugger Albert Westerdahl, Ol-
sker. 

Røde Kors. 
Som det fremgaar af tidligere 

Meddelelser i Pressen har Dansk 
Røde Kors Hovedafdeling oprettet 
et Kontor i København til Hjælp 
for krigsramte Personer i Udlandet. 

Bornholm kan og vil ogsaa yde 
sit Bidrag, dels Pengebidrag til 
Indkøb af Gavepakker, dels Bidrag 
af det gamle Tøj, der hænger rundt 
omkring, og som kan undværes. 

Dansk røde Kors Afdeling paa 
Bornholm lader derfor denne Op-
fordring gaa videre til alle behjer-
tede Mennesker paa Bornholm og 
beder Dem sende Deres Bidrag til 
Røde Kors lokale Kredsledere. 

Bidrag eller Pakker med brugt 
Tøj kan i Allinge sendes til Fru 
Smedemester Pedersen. 

Pas paa Restancen. 
Allinge-Sandvig Sygekasse gør 

opmærksom paa, at det i Henhold 
til Vedtægternes § 12, Stk. f. og g., 
er af stor Vigtighed at faa Restan-
cen betalt inden Nytaar. 

Ligeledes beder m an os gøre Læ-

serne opmærksom paa, at eventu-
elt Lægeskifte for 1940 skal med-
deles Sygekassens Kontor, Nørre-
gade 15, Allinge, inden den 12. 
Decbr. d. Aar. Kontrolbogen med-
bringes. 

Olsker Husmandsforening 
afholder paa Mandag et interes-

sant Møde, hvor Konsulent Jensen 
taler om Kvægets Vinterfodring. 

Se Annoncen. 

Esper Hansen har facet 	Hallo 
og den er meget bedre. Prøv den nu til Julen 

Esper Hansens Efterf., Sandvig 

• 

og Gaven skal være en god Bog fra 

KIOSKEN 

Jens Hansens Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Noiskinsbenkleeder. Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. – Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Udvalg I Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 – Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

KUL 
	

Rigtige Priser 
Rigtige Varer 

KOKS 
CINDERS 

Violin 
Undervisning gives til 
moderate Priser. 

Svend Arvidsen 
Norreg.19, Allinge 

Uldne varme 

Tulr 
til Sengebrug - god Kvalitet 
og til de rigtige Priser. 

Svære store 
Plaid 

til Rejsebrug og Kørsel i si. 
Udvalg. De rigtige Priser i 

bordlandets 
Handelshus 

Stort 

NuerJULEN Begyndt 

Netop i Tider som disse er der 

Anledning til at gøre Julen festlig. 

Vi har Julegaver til store og smaa, 

Gaver som De vil synes om. 

Søndag den 10. er alle Vinduer 

pyntet festligt med gode og nyttige 

Julegaver 	læg Deres Spadseretur 

om Havnegade og se Udstillingerne, 

der vil give Dem mange gode Ideer 

til Julen. 

Xe6 nyttige 3ulegaver bios 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 



»amer 
ønsker og stiler 
efter et hyggeligt 
Hjem, 

og Mændene opholder sig gerne og føler sig tilpas, 

hvor der er lunt og hyggeligt. Vi har stort Udvalg af 

Varer, som egner sig hertil og fremviser gerne disse. 

Nordlandets 
Handelshus 

og der er mange 
Genstande herunder som 
Damerne gerne ønsker 

sig. -- Gifte Mænd — ja, selv ugifte Mænd kan ud-
mærket gøre disse Indkøb, thi vore Damer kan og vil 
hjælpe og retlede paa god og rigtig Maade. 

Nordlandets Handelshus 
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Alt i Brød 
og Kager 

Fødselsdagskringler 
Lækre Smaakager 
Den bedste Julekage 
køber De hos 

Bager E. Hald 
O.:==>0 	..::=›.0070 

----- 

Skal De ud køre - 

saa ring til Sanduig 63 
Gode 5 og  7 Pers. Vogne 

Vognmand 
Herluf Lind 

Aftenunderholduingen 
i Onsdags havde samlet godt Be-
søg. Efter at Formanden, Hotel-
ejer Koch og Kassereren for Fol-
kefesten, Købm. E. M. Bech havde 
redegjort for Festen og det øko-
nomiske Resultat, blev der vist en 
ny Farvefilm her fra Øen. Mange 
synes [maske, at det var noget 
sparsomt med Billederne herfra 
Nordbornholrn, men det ligger i, 
at to Spoler med disse Optagel-
ser er gaaet tabt under Fremkal-
delsen i Udlandet. - Derefter op-
førtes „Jensen abdicerer" af Di-
lettanter fra Svaneke. Det var et 
morsomt Stykke, og de spillende 
skilte sig ualmindelig godt derfra. 
Det er sjeldent at se saa dygtige 
Dilettanter. 

Lad Julegaven iaar blive 

Et Par Sko 
fra 

CARL LARSEN 
skotoi 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

En Lejlighed 
er til Leje. 

Emil Holm, Allinge. 

Benklæder-Skrffider 
søger Syning af 2 å 3 Par om 
Ugen (1. Kl.$) 
Billet mrk. »Skræder« modtager 
Bladets Kontor, K iosken, All. 

Gode 

Spise- og Madæbler 
er billigt til Salg 

Hullegaard, Ro 
	..«.•••••■1ffial 

Bethesda, Allinge. 
Ved Bortsalget blev udtr. Nr. 149. 
Henvend. hos Melby Christiansen. 

Vor hjerteligste Tak for 

udvist Deltagelse i vor store 

Sorg. 

Allinge, 6. Decbr. 1939. 

Carl Larsen 

Gordon og Eyvind 

Flammevat 
Tjoerej ute 

Herfra 
Levertran 

Parafluol le 
BornefluNker 

Sutter 

Prima,Allinge 

MUSIK 
til Jule- og Nytaarsfesterne 

udfares af 

P. W. SODES BAND 
Koncert samt gammeldags og 

moderne Dansemusik 

Medlemmer af dansk Musi- 
ker-Forbund 

Telefon Aakirkeby 98 og 192 

NB. Reserver Musik i god Tid 

••••••••••• øøøøøø ••••*.•• 
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• ▪ Annodebatterier • 
• • haves paa Lager • • • 

Akkumulatorer 
9 
• oplades • 
• 
• 

de. Dellgren 
• Olsker 9 
• 

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

sælger vi 
til smaa Priser 
1 Ponyvogn - 1 Spand 
1 Dochart 
1 Lastfjedervogn 

Alle paa nyt Gummi 
Mange forsk. Lastfjedervogne 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

ilirmillodnelso 
faas hver Fredag  fra Kl. 10 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Kragskov 

Olsker 
Husmandsforening 

afholder Medlemsmøde i Forsam-
lingshuset Mandag den 11. ds. 
Kl. 19,30. Konsulent Jensen ta-
ler om Kvægets Vinterfodring. 

Bestyrelsen. 

2 Vær. Lejlighed 
udlejes meget billig i Allinge. 

Billet mrk. Lejlighed modtager 
Kiosken, Allinge. 

«Isfier. 
Skat til Kommunen, der af Ar-

bejdsgivere er tilbageholdt i Ar-
bejdsløn, bedes omgaaende ind-
betalt til Kommunekassereren. 

Sogneraadet. 

M1,-Sandv. Sygekasse. 
Alle Restancer skal være ind-

betalt i n d en Aarets Udgang, hvis 
nydende Medlemsret skal bevares. 

Paa Bestyrelsens Vegne 
P. Holm. 

Meddelelse. 
Det meddeles herved, at under-

tegnede ikke fremtidig betaler, 
hvad der købes paa Kredit af Chri-
stine Kofoed og Ejvind Kofoed. 

Banearbejder Mathias Kofoed, 
„Birkely", Olsker pr. Allinge. 

Fine 

Dyndegaards-Æbler 
er til Salg. 	15 Øre pr. Halvkilo. 

Maler Laursen, Tejn. 

BORNHOLMS 
M7//ff 

Fredag, Lørdag  og  Søndag  Kl. 20 

Verdens-Sukcessen 

PYG MALI 0 N 
Bernhard Shaws berømte Komedie som Film 
med LESLIE HOWARD og WENDY HILLER 

Vort Aarhundredes vittigste og morsomste Komedie 

Gør Juleindkøb 
paaden gode gamle Maade 

ved at skrive en lang Ordreseddel til Købmanden 
over de Varer, som skal! bruges. 

Vi har i Tide sørget for, at Lageret er rigeligt forsynet 
med alle gode Sorter og Kvaliteter, 

som bruges i Køkkenet til Fremstilling af 

solide festlige Juleretter 
Extra Klipfisk . Extra Ris . Extra Frugter 

Vi har extra Kvalitet Bagerimel 

og alle de Ting som betinger godt Bagværk 

i Form af Julebrød og Julekager 

Vore Priser paa nævnte Varer er særdeles rimelige. 

Nordlandets Handelshus 

~~~14~~~ 
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KLEMENSKER 
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TAGE 
bør ogsaa til denne Jul levere Deres Forbrug 
af Brød og Kager 
Stegning udføres. --- NB. Juledag og 2. Juledag 

samt Nytaarsdag er Forretningen lukket. I Tage Andersens Bageri og Conditori 

YiRse Sulegaver 
Guld-, Sølv- og Pletvarer, Krystal og Alabast, 
Smykker, Ure m. m. i righoldigt Udvalg 

Richard Nielsen, Klemensker 	Telefon 81 

11.411*111~11411101111111111911M11141" •N••..9..•9 • *ed •••••••• 9••9•••••••■••~414141~.99 

TEJN 

•41~11414111191111991111~1HII~ 0~1111941~ 99•••99 • ~I 1~114~1~111  

Alt til Julebagning og Juleknas 
i den helt rigtige Kvalitet. 

Stort Udvalg i Legetøj og nyttige Julegaver 
passende til hele Familien. 

Julekaffen bliver af den sædvanlig exstrafine Kvalitet. 

Aksel Mogensen 	Tejn 
~i~ei ~~~ 
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ead Deres ,rfoj fikse op til Julen! 
Hel Habit renset og presset hun 2,85 

K. V. LUND, Tein 
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Køb igen i Aar Julegaverne 
i Tejn Manufakturhandel 

Telefon Allinge 8 u 

Fikse Ting i Skjorter, Slips, Sokker, Handsker, Tørklæder 

Masser af nyttige Julegaver til Damerne 
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i,93Iornster og cfrugt 
Vi har et smukt Udvalg i alle Slags Blomster, grønne Planter 
og Blomsterkurve til alle Priser. 

Æbler, Pærer, Appelsiner, Figner og Dadler. 
Bestillinger paa Julekranse og Dekorationer modtages gerne. 

FRUGTHUSET v. Svend Jørgensen, Allinge 

571 gulem! 
Sko til Damer, Herrer og Børn. Overtræk-Sko, Støvler 

og Galoscher. Mange Slags fikse og varme Hjemmesko. 
Masser af Silo til gamle Priser! 

Træskomager Larsen. Allinge 

47fusk i Jens Hansens Manufakturhandel 
købes De bedste og nyttigste 

Julegaver til de billigste Priser. 

Til Damer: 
Halstørklæder i mange Mønstre, 
Strømper, Handsker, 'moderne 
Undertøj i Charmeuse, Kitler og 
Forklæder, 

Til Herrer: 
Stort Udvalg i Handsker, Seler, 
Manchetskjorter og Slips i flotte 
Farver. 
Altid de sidste Nyheder.  

Til Bern: 
Baby-Udstyr og Strømper, Luffer 
i Skind og Uld, Huer, Slipovers, 
Pullovers. 
Alt leveres i fikse Æsker. Se -Vinduerne 

:Røs deres 5u kgaver i ALUN GE MESSE ~~80~3080~~60~W 
Vinteren og hivet 

Tager man et Glas Vand fra en 
Dam, et Vandhul eller en Fersk-
vandssø, vil man baade med det 
blotte Øje, men dog især under 
Mikroskobet kunne se en Vrimmel 
af smaa Levevæsener. De har 
maattet tillærnpe sig de Kaar, Kli-
maet byder dem. Det er vidunder-
ligt at se, hvorledes Livet formaar 
at værge sig mod den dødbrin-
gende Vinterkulde. 

Hvis Vinteren bliver saa haard, 
at Søen bundfryser, gaar det ud 
over en Mængde Fisk og højere 
Dyrearter; men for det meste ved-
bliver der under Isen at være et 
tyndt Vandlag, der ikke fryser. 
Dette hænger sammen med den 
fysiske Lov , som siger, at Vand 
er tungest ved 4 Graders Varme 
og ikke ved Frysepunktet, som 
man skulde tro. I dette Vandlag 
kan Fisk, Frøer og mindre Vand-
dyr opretholde Livet. Det værste, 
der kan ske for dem, er at der i 
længere Tid ligger et tyndt Lag 
Sne ovenpaa Isen, idet Lyset der-
ved bliver lukket ude. Og det gør 
at de Planter dør, som gror paa 
Dammens Dund, og derved kan 
Dyrene ikke faa den Ilt, disse Plan-
ter ellers afgiver til dem. 

De bitte smaa Skabninger, der 
lever i Vandhuller, cr værst udsat  

for Frost, idet et saadant Vand-
hul altid bundfryser i en nogen-
lunde haard Vinter. 

Ethvert Barn, der ejer Guldfisk, 
ved, at man med en lille fintma-
sket Ketscher kan fange Dafnier 
til sine Fisk i en saadan Dam. 
Disse Dafnier, der er en lille bitte 
Krebseart, dør, naar Vandet bund-
fryser. Men Naturen er viselig ind-
rettet, der er sørget for at Arten 
alligevel ikke uddør. Som ora de 
smaa Væsener var istand til at 
tænke fornuftigt, sørger de for, 
før Frosten kommer, at lægge 
Masser af Æg, saa Artens Fort-
sættelse er sikret, hvis de selv dør 
i Kulden. — Disse Æg kan tagle 
meget lave Kuldegrader uden at 
miste Evnen til Livsudvikling. 

Men hvis nu Vejret er saa mildt 
i Forvinteren, at der er Fare for 
at Æggene kan blive udklægget 
inden Jul, og der saa bliver Vin-
ter bagefter ? Ogsaa dette er der 
sørget for, idet Æggene slet ikke 
kan udruges før de er grundigt 
gennemirosne r — Selv naar de 
drives kunstigt i Akvarier, maa 
man sørge for at de udsættes for 
Frost, ellers kommer der ingen 
Dafnier ud af dem om Foraaret. 

I vore Tagrender lever der et 
lille bitte Væsen, som taaler at 

0090696~14,111141 øøøøøøøøøø • 
• • 

• 
 

Julegaver 
• 

▪  

Pierette Strømper 	• 
• • 
• Tricotage. • • • 
• • • Stort Udvalg i 
• 

• . 	 • 
• Sæber og Parfumer 
• • 

TATOL, Allinge • • 
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udsættes for baade Sol og Frost, 
Regn og Tørke. Det kan være fuld-
kommen tørt og tilsyneladende 
dødt i Maaneder og Aar — men 
saa snart det bliver fugtigt, lever 
det op igen. En Art af disse mi-
kroskopiske Væsener lever i Jord 
og Mos i Polaregnene. Disse Dyr 
taaler Kuldegrader .op til 40 Gr. 
uden at tage Skade, skønt de er 
saa smaa, at de overhovedet ikke 
kan ses med det blotte Øje. 

En lignende Levedygtighed har 
dn saakaldte Hjuldyr, som hører 
til Ormenes Slægt. — Ogsaa her 
drejer det sig om ganske smaa, 
primitive Væsener, der har facet 
deres Navn, fordi de i Munden 
har et roterende hjullignende Or-
gan. De lever kun i rindende Vand, 
men er fuldkommen uimodtagelige 
for ødelæggelse gennem Tørke. 
De kan overleve den længste Kul-
de- og Tørkeperiode, ja man kan 
endogsaa .finde dem paa tørrede, 
pressede Planter, som i Aarevis 
har siddet i et Herbarium. Læg-
ger man den indtørrede Plante i 
Vand, lever Hjuldyrene op igen 
og drejer lystigt deres lille Hjul 
for at fange Næringsstof i Van-
det. — Man har fundet dem paa 
Planter, som var helt indkapslet i 
Isblokke, men heller ikke Kulden 
har dræbt deres Livsevne, skønt 
Kulden har været helt nede paa 
minus 60 Grader. 

Snoge, Hugorme, Frøer, Firben 
og Salamandre har det ikke saa 
let som Infusionsdyrene 	i det 
hele gælder Reglen, at jo højere 
og mere indviklet et Levevæsens 
Organisme er, jo mindre mod-
standsdygtig er den overfor Kli-
maets Angreb. De højere Dyre-
arter kan ikke synke hen i den 
stivnede, dødlignende Tilstand -
den saakaldte Anabiose, der brin-
ger Hjuldyret over Kulde og Ind-
tørring. Med Undtagelse af Patte-
dyr og Fugle har alle Dyr veksel-
varm Temperatur, hvilket vil sige, 
at deres Legemstemperatur falder 
og stiger med den Temperatur, 
deres Omgivelse har. 

Et Menneske kan blive ved med 
at bevare sin Legemstemperatur 
paa omkring 37 Gr., selv om det 
er Frost, hvorimod Firben, Frøer 
og Slanger har dalende Tempera- 
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Køb Cyklen hos Fagmanden! 
Den danske »Hamlet(( og fi. a. 1. Kl. Mærker anbefales. 

VI har ogsaa Tilbehøret! 
Dæk, Slanger, Laase, Lygter o.s.v. 1. Kl. Reparations-
værksted. Batterier, Akkumulatorer. Ladestation. 

A. Mikkelsen Cykle- og Automobilforretning, Tlf. Allinge 102. 

Mælk 
Køb Deres Forbrug Ira vore Udsalg og Vogne. 

Altid 1. Kl. Produkter 
Fløde Ekstrafin Dessert Is. Eksport Flaskeflade. 

Smør 
	

Neleriet „Kailiterggaard" 

Nye Hatte og Huer 

endnu til gamle Priser. 
er hjemkommet og sælges Thora Pedersen 

!Modeforretning, Allinge 

Lækre 5ulekager 
Alt Julebagværk i fineste Kvalitet. Dejlige Sniaakager. 

Bagning og Stegning Bager 	 cl udføres til Julen 	 • 
II 

Lad »enes «raj fikse op til Sulen! 
Hel Habit renset og presset Kun 2,85 

K. V. LUND, Tein 
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Alt til gammel Pris! 
Indkøbt før Krigen. 

Julekort - Almanakker - Julehefter - Legetøj  
Lædervarer, Brevpapir i smukke Pakninger. 

Papirhandelen Kirkepladsen, Allinge 

Forretningen er ikke aaben om Søndagen. 
ØQ 

J U LE MAM-MAM 
Okse- Kalve- og Flæskestege. 
Gæs og Ænder i Topkvalitet I 

- 	- og saa alle Lækkerierne til det kolde Bord — 

dejlig friskt og nylavet. 

ALTSAA: Skal Julemaden være tip-top saa 

W. Romers 
Slagter- og Paalaegsforretn. All. Tlf.118-l3G 

setlissøøø~øø~ø~~øøøøøøøsseøøøø8~4~111~, • a 
• 
• • Bestil Tid nu! • • • 
	Deres Haar skal sikkert ordnes inden Jul, hvorfor saa 

ikke tage Telefonen og aftale nærniere med Allinge 53 • 
• • 

PERMANENT gammel Pris 
• • Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 	jj 
• All andel Frisørarbejde til gamle Priser 	 11 • 
• 

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 
6006/0061,00,41,00001111,4111 øøøøøø C414111~111~0410 

Vinteren og dens Kulde bringer en Række 
Problemer med tig for alt Liv, ikke blot 
for Mennesker og de højere Dyrearter, men 
ogsaa for de mest primitive Skabninger, 
f. Eks. lnfussionsdyrene, der lever i hver 
Vanddraabe. 

JULEGAVER SE VOR UDSTILLING! 

~es& iBeghanciel Til. 56 
Hasle ny Boghandel TIL 140 

Julestegen fra Slagteriet. 
Til Julen har vi 	 1. Kl. Paalaig og Salater 

Svinekam, Roast-Beef, 
Hamborgskinke, Mørbrad Gør Indkøb til 
og røget Helleflynder 	 det kolde Bord hos: 

Dina Sørensen, Allinge 
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Nilfisk Støvsuger 
sælges til Fabrikens Pri-
ser og paa samme Be-
talingsvilkaar. 

køkkenudstyr 
af alle Slags i Emaillegods, Aluminium, rust. 
fri Staal og galvaniserede Ting. Gasovne og 
Gasapparater, nogle Brødskærere, Petroleums. 
og elektriske Ovne, Sengevarmere. 

P. C. HOLM 
wee>6)®~6)9G (5)(9CaGe6)6)99(9(9(9QW 

FLORMEL 
er ikke lige godt fra alle Møller 

men fra Gudhjem Mølle 
faar De altid det bedste. 

Forlang derfor 

GUDHJEM MØLLES MEL 
hos Deres Handlende. 

I 

lir kob,:s, Slagtesøer og Orner købes til gode Prist 1', 
Ungsvin i.g Pattegrise købes og sælges.  

AXEL. FREDERIKSEN 
. 	Hotel Allinge 	 Telefon 25 

LØDEKØER og KVIER 

Deres Silkestrømper 
Maske 

den 	
ikke kasseres fordi der løber en Maske 

den kan tages op, og saa er det billigt 

Vestergade 14, Stuen, Allinge 

11111~1■1 

Unge gode Heste 

 

samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og LøTdeknvRieur, nsGitriseeri alle 
Størrelser, Gytte og Søer hobe', .ssej, larggeifes. . bseyttte.  s 
Ved Køb kontant Afregning 

Øens Grisehafidel 

Rufsi er 38 
vi kommer omg. nied godt Tilbud 

Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

 38 

P. Petersens 
Byggelorreining & Ligkistelager 

Norregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 

11 

[5.  

11 
4111 

IV) 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

saml alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes 

Schack og. Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

c=i="15=-111[ r==>0c="ii=-31c=0=='0== Il 	 
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Ligkistetager 

	

_ 	Ligtøj 

Ligkister 

	

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kogeed Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

r==>()== I 

   

KOR 
med min nye 

6-7 Pers. Chevrolet 

Telefon Allinge 130 x 

KAST 
FALK 

Tejn 

eieeterd£ 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 

Vi taler alle om Krigen, men 
ved vi nok om den? Søger 
De større Viden, læs da 

„Krigen" 

— det store Værk, der skri-
ves af nordiske Sagkyndige 
og udkommer i rigt illustre-
rede Hæfter å 1,25. Se før-
ste Hæfte og faa alle Op-
lysninger hos 

Axel Mauritsen 
Bog- og Papirhandel, Allinge. 

1■1:■=1:■• 

Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

=7_ 

Klaverundervisning 
grundigt og korrekt, gives. Oda, Iljorthel Christensen 

Vang evej 1, Allinge, Tlf. 167 

= Elev af kgl. Operarepetitør 
Eduard Borregaard. 

De sædvanlige prima Kvaliteter af 

store OvnKul 
Nøddehul 

og Cinders 
sælges, og vi tager ogsaa gode sunde Kornvarer 
som Betaling -- og til den rigtige Pris! 

Nordlandets Handelshus 

LÆKRESTE LÆKRE Kie p• 	 ri "mier' nimeiftemps•womai 
Vi har nogle særlig tykke, udsøgte Filet'er, som er meget lækre 	 sn KØD 	1 I rimuuult tri 
eceeeæeweteeeeeells,(9®e Qx9(99c9ex9(9 ..e e e  

Nyttige smukke Julegaver 
kan De let finde i vort store Lager af For-
celain, Fajance, Kaffe- og Spisestel, Frugtstel, 
Kabaretter, Kander, Skaale m. m. alt i nye 
smukke Faconer. Glasservicer i Krystal slebne 
og glatte. Glaskabaretter og Skaale, Asietter 
og Fade. Krystalvaser og Skaale i flotte For-
mer. Porcelain fra den kgl. Pnreelainsfabrik. 

Isenkrailiaidelingen 
er stadig vel forsynet og til meget rimelige 
Priser af de sædvanlige gode Mærker i Brød-
knive, Skeer, Gafler, Forskæresæt, Fjerkræ-
sakse m. m. 

tur, saa snart det begynder at 
blive koldt. Det er derfor nødven-
digt for dem at søge Ly om Vin-
teren. 

Pas en kold Efteraarsmorgen 
kan man se, at Firben og Frøer 
sidder underligt dvaske og stive 
hidtil Solen varmer deres Lemmer 
igennem. Det samme gælder for 
Insekter og Larver. Som bekendt 
kan man før Solopgang ryste de 
skadelige Larver og Insekter, for 
Eks. Oldenborrer, ned fra Træ-
erne — ikke fordi de sover, men 
simpelthen fordi Kulden stivner 
dem, saa de ikke kan klamre sig 
fast til Grenene, endsige flyve. — 
Af samme Grund sidder Bier og 
Sommerfugle om Morgenen efter 
en kold Nat saa ubehjælpsomme 
og slaar med Vingerne, som om 
de vil prøve om Mekanismen er 
i Orden. De laver Gymnastik for 
at faa Varme og Bevægelighed i 
Kroppen.  

Saadanne vekselvarme Dyr maa 
naturligvis gemme sig godt hen 
om Efteraaret. Hvis de udsættes 
for Frost, stivner deres Blod og 
de dør. Frøerne graver sig ned i 
Mudderet paa Dammens Bund, 

Snoge og Hugorme gaar i Jor-
den eller ulder Sten og Trærød-
der, ofte indfiltrede i Klynger for 
at holde Valmen kan man om For-
aaret finde Salamandre og Frøer 
i en stor Kage. — Bier og Biller 
trækker sig ind i hille Træstam-
mer eller graver sig ned under 
Løvdækket. 

Som bekendt har Bjørne, Græv-
tinge og forskellige Gnavere de-
res egen Taktik. De mæsker sig 
om Efteraaret, saa de kan tære 
paa deres eget Fedt under den 
lange Vintersøvn i Hiet. Mærke-
ligt nok føder Bjørnen sine Un-
ger om Vinteren i Hiet, men de 
er meget smaa, næsten som Rot-
ter. Var de større, vilde de sim-
pelt hen ødelægge Moderen, der 
ikke faar Føde, skønt hun dier 
Ungerne. 

Saaledes søger Dyrene, hver 
efter sin Art, at løse Vinterens 
Problemer. Deres nedarvede Erfa-
ringer og Instinkt lærer dem at 
bære sig netop saadan ad, at de 
paa bedste Maade bevarer Livet. 
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ger er kun kort ilid til gul! 
Samme Priser som i Flor paa 

• Fotografierne 
Optagelser bedst midt paa Dagen. Aabent Søndag til Kl. 1.1 

Fotograf A. Khaner Telf, 4 
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Fineste fine Juleris 	KØB DET I PRODUKTEM 



los Andr. gfiomsen 
Vi har Lageret fuldt af Varer til de helt rigtige 
Priser. — Klædninger og  Overfrakker er altid kær-
komne Gaver, men der er den Ejendommelighed 
ved den Gave, at man som oftest selv maa give 
sig  den; men vi har dem hjemme nu. Ligeledes 
med Damefrakker og  fine Ungpigekjoler, som vi 
har i nydeligt Udvalg  til smaa Priser. 

Huad der gælder I Rar som aldrig fir 
Julegaven skal være rigtig  nyttig, og den nyttige 
Gave finder De let her. Vi nævner- i Flæng: 
Gulvtæpper, Forliggere, Plaid, Duge, baade hvide og 
coul., Silkeundertøj, Natkjoler i Silke og Flonel, 
strikkede Jumpers, Strømper, Kitler, Forklæder, Dy-
nebetræk, Lommetørklæder og Skindhandsker. 
Slipovers, Manchetskjorter, Bælter, Slips, forede 
Handsker, Sokker og Undertøj. Plus-fours, strikkede 
Trøjer, Sportsstrømper, Skindhjelme og til de helt 
smaa billige strikkede Sæt. Ligeledes til Børnene 
har vi i Aar igen en flot »Julegave« oven i Købet 
med Præmierebus. Alle Gaver lægges i smukke 

Juleæsker. 

ANDREAS THOMSEN 

Xø6 nyttige 

Ult 
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En Tur igennem Hasle By vil snart 
overbevise en om, at Julen nærmer 
sig med raske Skridt. 

Overalt er de `Plandlende i Gang 
Med Udsmykningen af Vinduerne, 
som skal straale i alle mulige Far-
ver fra nu af og til Jul, og hvor 
gør det godt med alle disse Farver 
og Lys — det faar os til at glemme 
den mørke Tid, vi lever i. Lad os 
være lykkelige, fordi vi atter i Aar 
kan fejre Fredens Fest i Hjemmene. 

Vær sikker paa, at de krigsramte 
Landes unge Sønner vilde give me-
get for en saadan Jul. Ja — men 
hvorfor kan ikke alle her paa Jor-
den faa Lov at holde Jul. Hvem 
er det, der forlanger Død og Ulykke 
over Menneskeheden? Hvorfor slaas 
Landene indbyrdes? 

Det er meningsløst altsammen. 

Julehandelen 
er det store Spørgsmaal for de 

Handlende i vor By. 
Vi vil gerne opfordre alle baade 

store og smaa til at foretage Jule-
indkøbene i deres egen By. 

En Bys .Trivsel er i høj Grad 
afhængig af Handelen, og hver ene-
ste Øre, der bruges til udenbys 

Selv den, der ikke har megen 
Anelse om Planterne og  deres Liv, 
kender Brændenælden, om Ikke 
for andet, saa fordi han ved Lej-
lighed er kommet for nær og  har 
faaet at føle, at den ikke bærer 
sit Navn med Urette. 

Brændenælden er en Plante, som 
holder sig  til Mennesket, den vok-
ser i vore Haver, i vore Hegn og  
paa vore Diger — men først og  
fremmest breder den sig, hvor 
Menneskene læsser deres Affald 
af, paa Lodsepladser og  Affalds-
dynger. 

Brændenælden, dette frygtede 
Ukrudt med de uudryddelige gule 
Rødder, er i mange Henseender 
en overordentlig  interessant Plante. 
Man kan more sig  med at pirke 
til dens Blomsterknopper og  se, 
hvorledes de ved Berøringen med 
en Naal springer op med et ar-
rigt Sæt og  puster deres Støv ud 
i Luften. Men det interessanteste 
ved den er dog  dens Brændhaar. 

Indkøb mangler i Deres egen By's 
Omsætning. En lille By trænger saa 
meget mere til at beholde hele Om-
sætningen hjemme. 

Denne Jul maa vi alle være med, 
Vi handler hjemme i vor egen By. 

Aftenunderholdning 
En aarlig tilbagevendende Begi-

venhed er Arrangementet til Fordel 
for Juleindsamlingen til de træn-
gende. I Aar har de flinke Hasle 
Dilettanter gravet en gammel Suc-
ces frem for atter at lade den gaa 
over de skraa Brædder. Det er den 
bornholmske Komedie „Det bødes 
der for." Det er i Anr 10 Aar si-
den, den sidst stod paa Program-
met. Grunden til, at det bliver dette 
Stykke, er den, at mange Bysbørn 
har opfordret Dilettanterne til at 
tage det op igen. Foruden denne 
Forestilling bliver der Koncert af 
Otto Hansens Orkestre. 

Det er altsaa paa Tirsdag Aften 
Kl. 20 i Forsamlingshuset hele dette 
Program løber af Stabelen. Entreen 
er sat saa lavt som til 75 Øre. Der 
er derfor ingen Tvivl om, at der 
bliver fuldt Hus, og det fortjener 
Arrangørerne ogsaa, ikke mindst for 
det smukke Formaals Skyld 

Tager man en Nælde, der er 
vokset op paa en solbeskinnet 
Plads, kan man med blotte øjne 
se, at den er tæt besat med Haar 
paa Undersiden af Bladene, paa 
Bladstilken og  paa Stænglen. Den 
har to Slags Haar, nogle tynde 
og  svage. der er uskadelige,' og  
andre, der er stive, glasagtige og  
ca. 2 mm lange ; det er disse, der 
brænder ved Berøring. Betragter 
man dem gennem en Lup, opda-
ger man at de ligner en elegant, 
pæreformet Flaske. Et Stykke over 
Bladgrunden vider de sig  ud for 
derefter at spidse til opad og  en-
delig  ende i en morsom, krum-
halset Kugle. Inden i denne Fla-
ske, der danner en eneste stor 
Plantecelle, ligger Cellekernen om-
givet af Protoplasma, et geleag-
tigt, æggeltvideagtigt Stof. Celle-
kernen optager kun den mindste 
Plads i Rummet, som er fyldt med 
en skarp, ætsende Væske — den 
saakaldte Cellesaft. Selve Væggen  

i. Brændhaaret er dannet af kisel-
og kalkholdige Stoffer — ligesom 
Glas ; de er klare og skøre som 
Glas. 

Den lille, med en giftig  Væske 
fyldt Flaske, ender som sagt ikke 
i en Spids, men i en lille Kugle, 
og  dette er et af Naturens vid-
underlige formaalstjenlige Paa-
fund. Umiddelbart under Kuglen, 
paa den krumme Hals, er Haar-
væggen meget tynd, og  berører 
man Haaret, sker der følgende : 

Da Kuglen ikke kan trænge ind 
i vor Hud, bliver den trykket 
nedad mod det tynde Sled, Hal-
sen. Denne brækker øjeblikkelig  
over, saa der opstaar et skarpt, 
takket Brudsted, hvis ujævne og  
skarpe Rande samtidig  trænger 
ind i Huden. Derved sprøjter den 
skarpe, ætsende Saft fra Brænd-
haarets Indre ind i Saaret, frem-
kaldende den sviende, stikkende 
Smerte, Rødme og  Hævelse, ja 
hele hvide Blærer Knopper. 

— I sin Sammensætning  ligner 
Brændenældens Cellesaft de fryg-
telige Slangegifte;  men heldigvis 
forstaar Nælden sig  ikke saa godt 
paa Giftblanding, og  Væsken op-
træder i saa smaa Mængder, at 
den aldrig, selv ved den mest 
omfattende Forbrænding  kan blive 
farlig, hvor ubehageligt den end 
føles. 

Nælder, som vokser i Skyggen, 
faar bløde Haar, der ikke er saa 
fyldte med Cellesaft, hvorfor man 
udmærket kan tage saadanne Plan-
ter i Haanden — uden at brænde 
sig  synderligt paa dem. 

Medens vore hjemlige Brænde-
nælder er ufarlige, er dette ikke 
Tilfældet med dem, der vokser 
under Tropernes glødende Sol. 
De kan være ligefrem uhyggelige. 
Navnlig  er Laportea-Arterne mod-
bydelige. Brænder en Mand sig  
paa saadan et Bæst, er Smerten 
saa uudholdelig, at han skriger 
og  jamrer sig, og  det værsfe er, 
at Virkningen af Nældegiften kan 
holde sig  i Uger, ja Maaneder, 
og  virke ligefrem lammende paa 
de brændte Lemmer. En Nælde 
af denne Art kan man se i Bota-
nisk Haves store Væksthus, hvor 
den forsigtigvis er anbragt uden-
for Publikums Rækkevidde. Det er 
en smuk, dekorativ Plante med 
brogede Blade og  stærk Behaa-
ring. 

Naturligvis er Nældens Brænd-
haar først og  fremmest et For-
svarsvaaben, der skal beskytte 
den mod at blive ædt ; men selv 
om de største Græsædere, Køer 
og  Heste, lader den staa, er der 
dog  en Del andre Dyr, der nyder 
den med Velbehag, saa helt efter 
Formaalet virker dens Vaaben ikke 
— selv Mennesket kan spise Næl-
der. Det drejer sig  dog  kun om 
de smaa, skøre Hønsenælder, og  
vil man tilberede Salat af dem, 
maa man kun tage de smaa, nye 
Skud, hvis Brandhaar endnu ikke 
er blevet stive. 

Hønsenælden indeholder forskel-
lige værdifulde Næringsstoffer, den 
blev for nogle Slægtled siden for 

Eks. brugt mod Forkølelse, idet 
man af dens Saft tilberedte en 
Sirup, der virkede fortrinligt som 
hostestillende Middel. Saften blev 
hældt over sort Kandis i en Ler-
krukke, som blev indsat i Ovnen, 
dækket af en tyk Skive Rugbrød. 
Den Sirup, som dannedes under 
Opvartningen, var baade velsma-
gende og  lægende. 

Familie-Journalens Julegave-Nr. 

Kanonernes Kavalkade, Ugens 
Spidsartikel, skrevet af Ove Ritt-
zou, giver gennem Tekst og  Bil-
leder i populær Form Læseren et 
Indblik 1 dette Vaabens Udvikling  
gennem seks Aarhundreder. Paa 
Mandag  er det Fandens Fødsels-
dag, og  Kaj Erslev prøver i en 
morsom Artikel at efterlyse, hvor-
fra Udtrykket stammer. Han frem- 

drager en Række pudsige Episo-
der fra gamle og  nye Tider, og  
hvad der hændte for Pengeinsti-
tutioner, naar Fanden havde Fød-
selsdag  og  Renter og  Afdrag  ab-
solut skulde falde. Endvidere læ-
ser man om Modelflyvning  og  
Perlevenner i Argentina samt for-
trinlige Romaner og  Noveller samt 
Foto-Revyen med en Mangfoldig-
hed af aktuelle Dybtryksbilleder 
og  meget andet Underholdnings-
stof, som Pladsen her ikke tillader 
at nævne. 

Dommeren: Har De sagt, at Kla-
geren var Idiot? 
Anklagede: Nej det kunde aldrig  
falde mig  ind. 
Dommeren: Men her er ikke min-
dre end 4 Vidner, der paastaar det. 
Anklagede: Ja, saa maa han jo 
altsaa være det. 

bidske Mrkiurdiohoder 

00000O000000000000000O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.3 
000  

080  

1 	 ° AFTENUNDERHOLDNING 	.5. 
o° 	 8  
. Tirsdag den 12. da. Kl. 20 paa Forsamlingshuset 

08 	 til Fordel for Juleuddelingen i Hasle. 	0: 

0° 	 0° 
0° 	I. Koncert 	 og 
00° 	 .2 
ga 	2. Jef hades der for" 	 ... ...  
t:,' 	 g 
5) 	 Bornholmsk Komedie i 3 Akter 	.° O 	 0. der opføres af Hasle Dilettanter 	3 ge 	 . 
O° 	 ° 
2 Entre 75 øre 

8°  2  is 00000000000000000•000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



••••• 1■••••<11 øøøøø •••••■•• 060 0 0••••• OG •••••• 9•••••• 
	

01100 ••••• •• 0 04,44. øøøøø 

Den mest kærkomne Julegave er 

Deres Fotografi 
eller en Forstørrelse 

Fotografering før Jul til Kl. 19 eller senere efter Aftale 
Billeder indrammes og færdige Rammer er paa Lager 

Fotograf 
Charles Svendsen Hasle - Telf. GG 
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Skal De bruge noget virkelig  pænt og godt, saa har 
IserxXreernmeren det, men vi har ogsaa de 
billige Varer. 

9ca altid til „Isenkræmmeren! stoiste t - dvai g. 

FA. ANDRE KOFOD HASLE 

Julevarer 
Marcipanmasse, Overtrækchokolade, 

Juleknas, Nødder. Frugter, friske og tørrede 

Tobakker, Cigaretter, og 
Cigarer i Julepakning 

Gode lagrede Vine i forskellige Prislag. 

EINAR NIELSEN -TLF.142 

EKSTRAFIN KLIPFISK 
Letvirket og fuldvirket, 

i los Vægt og i Pakker 
faas hos 

Grønbech("D. Co. Hasle 

K. ilamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paa.leegsforretning 

anbefaler til Julen: Fineste Kalve-, Okse- og  Flæskestege 

Altid 1. Kl. Varer 	 Tlf. Hasle 49 

21fi M 
	En g od Æske Chokolade 

er kærkommen i Julen! 

Marcipan og Konfekt 
Bestillinger paa Brød og Kager modtages gerne. 

C. Pedersen, Sforegade, Tlf. 32 
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9 	 1 Juleniaaneden 
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køb til eget Brug  eller som Gave 

	

jE] 	en god Pibe og god Tobak 

Kiosk, Cig arhandel- 
Papirhandel 
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rffirm.  A.S HASLE BANK 
udfører alle Bankforretninger 

Lækkert hjemmelavet Paalæg 
Gaudaost Emmenthaler, Roquefort, Gruyere og Camenbert 

Fiske- og Grøntkonserves. 	 Altid de bedste Varer, 

"1. Lyster - filf 74 
	 der kan fremskaffes 

Divantæpper i stort Udvalg 
Forskydelige Gardinstænger fra 85 erg 
Barnesenge og  Barnevogne paa Lager 

H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 

• 
• Hunner aa Planja! • 
• • hå • 
• nemlian • • 
• Håsle Jylaøl • • 
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o naar man siger, at Bager Jørgensen har godt Brød. g 
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Bager Emil Jørgensen, Tlf. Hasle 14 2 	 0 
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Varm Blodhudding 
hver Fredag Middag 

hungepøise 
I 	hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

Juletræer 
i alle Størrelser faas som sæd- 
vanlig. 

A. Kofoed, Toldbodgade 

Brødrene Finker I 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

i•••■••■■■.=MMO■01 

Et SOYOVVeiSO 
sælges billigt -

Forhor om Prisen 
Ule Slags Møbler leveres 
hurtigt efter Bestilling -
fra forende Fabriker 

Ældre Møbler oppudses 

K. Munks 
Mobelhandel, Hasle 

Maleren og 
Kirurgen 

Den franske Maler, Meissonier, 
var et sjældent Geni, og hans 
Kunst indbragte ham en fyrstelig 
Indtægt. En Dag brækkede hans 
Yndlingshund et Forben, og Ma-
leren telegraferede øjeblikkelig ef-
ter den berømte Pariser-Kirurg, 
Nelaton. Da Lægen kom, blev 
Meisonnier dog lidt betænkelig 
ved, at han havde ulejliget ham 
for en Hunds Skyld, og lian ind-
viklede Nelaton i en lang Sam-
tale om Kunst. Tilsidst blev Kirur-
gen utaalmodig og forlangte at se 
den syge. Saa maatte Meisonnier 
ud med Sproget, at det var hans 
Hund, der var Patienten. 

Nelaton stivnede og saa maal-
løs paa Maleren. Men saa vendte 
han sig om til det stakkels Dyr 
og behandlede det brækkede Ben 
efter alle Kunstens Regler. Et Par 
Uger efter var Hunden rask igen, 
og Meisonnier skrev et begejstret 
Takkebrev til Professoren og bad 
ham sende sin Regning. Nelaton 
svarede, at Betalingen kunde de 
altid tale om, naar Meisonnier 
en Gang kom til Paris. 

Det varede ikke længe, saa kom 
Maleren til Paris, gik op til Læ-
gen og trak sin Tegnebog, der 
struttede af Pengesedler, op af 
Lommen. Kirurgen vinkede af. 

„Jeg vil ikke have Penge", sagde 
han smilende, „men De er jo Ma-
ler ikke sandt? Saa kan De gøre 
mig en Gentjeneste. Vil De være 
saa god at male de to Paneler 
her graa?" 

Meisonnier rødmede, men endnu 
samme Dag hentede han Pensel 
og Palet og dækkede Panelerne 
med to af sine smukkeste Kunst-
værker. Det var et godt Honorar, 
thi Meisonniers Billeder kostede 
op til 400 000 Francs.  
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El Det maa alle Damer gerne vide, . 
Ei ci 	 at De hos mig faar den fineste Klipning, Jern- og 8 in 
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Ingen vaade „Futter" i Julen! 

411 Fodtojet repareret i god Tid hos 

: OTTO HANSEN 
SKoteisreparatiorx — Hasle 

4/4

Største Lager i Vine og Spirituosa 

Alt i Kolonial. Kun prima Varer 

Masser af Juleknas og Frugter 

Jens Nielsens Eftfl. Hasle 

Tørre Cigarer i stort Udvalg. 

Prøv vor ekstrafine Javablanding. 
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1 N. Kofoed, Herren og Damefrisør  
. O Storegade ved „Irma" 

 
g • anbefaler sig med alt til Faget henhørende. Specialitet: 	0° 

0° 

Omhyggelig ar 	ng.ræparaton a erreaar, 

c2, 

• 

Haarfarvning - Arnk. Krølning — Permanent Pris 10 Kr. 8 
0° 

Omhlig Bberi Præparation Hh 063  
0° 	 samt A.E.G.Bølgning for Herrer i fineste Udførelse. S O 0 
°0 	 0 
• Bestillinger til Jul modtager Telefon 124 
O 	 . 
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Nyttige Julegaver 
køber De med Fordel i TATO L 

Mange gode Nyheder i Køkkenudstyr og Tricotage. 
Stort Udvalg i Gaveæsker, Legetøj, Jule- og Dekorationslys. 

Telefon Hasle 137 

15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 

sælges til billige Priser 2- 

CARL J. E. AAKERLUND 
Hasle Bødkerforretning Telf. 105 
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Annoncer og Telist 

til næste Nummer af „Jul 

paa Nordbornholm" stial 

være os i Hænde senest 

Tirsdag Middag. Telf. 142 
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saj te Kjømanj, a I ska 

ded besta te Jylagrødinj, 
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O 0 !' De skulde til denne Jul prøve at faa Bagværket hos 

Vi gaar allesammen hen og faar 



Mor har sagt... 
at vi iaar igen skal købe 

julegaverne i 

MANUFAKTURHUSET 

Og Manufakturhuset er propfuldt af dejlige prak-

tiske julegauer: Bordteepper og -Løbere, Divan-

pper. huide og kulørte Duge, Dundyner, Silke-

tæpper og Dynebetræk. 

erne er der smarte kjoler, la2kkert Un-

er og Silkestrømper - Herrerne er 

aa Manchetskjorter, Slips, Halstør-

er og Sokker - Vi har en Masse 

eder til Baby og - endnu smaa Priser 

ouer hele Linien. 

P1111111FAIRRHIBET m HASLE 

Det bedste 
er ikKe for godt 

til Julen 
Gaasen sKal fyldes med de store, 

gode Svedstier - Risengrøden maa 

være fristende - Og sKal det være 

rigtig Jul, Køber De Dem en god Ci-

gar og en Flaslie vellagret, god Vin 

fra et af Landets førende Firmaer. 

Dette Kan vi tilbyde Dem, fordi vi 

altid har det store Udvalg. 

ULESTEMNING 
paa Lindeplads... 

Julen 
er Børnenes Fest, 

og naar vi glæder 

Børnene, saa føler 

vi selv Glæde. 

Vi har et mægtigt 

Udvalg af smukke 

og solide Ting til 

passende Pris, til 

Gavn og Glæde for 

Far og Mo'r 
Søster og Bro'r 
Giv Børnene Lov 
til at følge med. 

Nordlandets 
Handelshus 

Leverandør til Vare- og Landbrngslotteriet 
	

Telefon Allinge 7 

Kundeservice 11 
1939' 	ILJ I 

det er: naar man kommer hjem 
og faar undersøgt sine Indkøb 
og saa siger til sig selv: 

Jeg har facet de rigtige Varer 
til de rigtige Priser. 

Julegaver 

Julevarer 

Juleknas 

- Re6 det i 

PRODUKTEN 
Telf. Allinge 10 

Vi fører Kun det bedste, 
De er derfor altid siKKer paa at faa 

de prima 'Varer, naar De gør Deres 

Indkøb hos os. 

GrembechQ Co. 
HASLE 	 TELEFON 


