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Oser Nattens sorte Bakker 
hvide Stjerner sem og flakker. 

Skole de synes nær ht erindre, 
}gemt og ensomt man de vandre. 

Bort i Mulmet dør den fjærne 
Stiernes Kalden efter Stjerne 

Hør mit Raab, o Stjernesøster ! 
— Ingen svarer — ingen trøster. 

Men i Rummets bitre Kulde 
sitrer Stjerner længselsfulde. 

Og jeg standser — thi jeg aner 
Raab fra fjærne SI( rncbaner, 

son, der var i Mulm og øde 
eeg, der længtes mig i Møde, 

Christian Stub-Jørgensen. 

Poesien og Sprogels 
Forandringer. 

—0— 

Vort Sprog forandrer sig umær- 
ketlet- fra Aar 	Aar. Enhver Læ- 
ser at ældre Literatur har sikkert 
undret sig aver, til hvor store For-
skelle disse Smaaforandringer I 
Aarenes Løb kan opsumme 
Det talte Sprog er den Mark, hvor 
del nye gror — t Bogsproget slaas 
det fast, og Literaturen er derfor 
af Natur konservativ i sproglig 
Henseende. Men den er sjælden 
den stærkeste — Udviklingen ved-
bliver ar gaa sin Gang, og dens 
Resultat bliver uvægerligt, at store 
Dele af den ældre Literatur foræl-
des i sproglig Henseende, ja, un-
dertiden paa ganske uretfærdig Vis 
har en komisk Brklang. 

En Del ligger naturligvis ogsaa 
i Smagens Forandringer. Vor Tids 
Læsere bryder sig ikke længere 
om det sytiende og attende Aar-
hundredes poetiske Spidsfindighe-
der og Ordspilsdigte — den Stil, 
der saa smukt kaldes ,den 
— baade Stelen og GlUbell 
faer os nu til at trække paa Smile-
baandet. Vi er vokset fra Dybsin-
digheden i Kingos Værk til Dorthe 
Engelbrechrsdatiers Ære ; 

Hun Dorothea er, 
det er Guds egen Gave. 

Just paa et Englebrarell: 
hvad kan man bedre have? 

Men de største Forandringer 
sker ved, at Gloser, der før var 
gode og anvendelige i Poesi, nu 
er blevet slidte, platte og komiske, 
er draget ned I et lavere Plan. 
Ord som „huld, yndig. øm" Grue 
ømme Bryst'.') virker nu latterligt 
med mindre en stor Digter anven- ' 
der dem paa en ny Maade — det 
geniale Greb kan gøre en slidt 
Glose ny igen. Mdn vi læser nu 
med et Smil Baggesens Vers: 

Elskovs vellystfulde Smerte 
raser 	mit k tæl ne Hjerte 	I  

„rredsone græsselig, gyselig, fæl" 
— naar saadan en Glose en Gang 
er benyttet i et satiriskerk, ka-
ster det let en Glans af Komik til-
bage paa de tidligere alvorlige 
Anvendelser af Ordet. En stor Del 
at Baggesens Produktion er gan-
ske ulæselig for os af den Grund. 

En nødvendig Følge af denne 
Sprogforandring er Udeladelser at 
Vers og Rettelser al Ord og Ud-
tryk i Læse-, Sang-, og Salmebø-
ger. Sammenligner vi nogle af 
Salmerne i vor Salmebog med de-
res originale Skikkelse, vil vi se, 
at der er rettet meget, og at Ret-
telserne som Regel har været nød-
vendige. Brorsons Skildring al de 
frelste., der 

for Tronen visa 
med Kroner paa 
i Himlens Præsredragt, 

har oprindelig lydt saadan 

For Tronen staar 
de Slagte-Faar 
i Himlens Præstedragt. 

For en Literalurkender vil del 
oprindelige Udtryk vel have den 
rette Patina, men den -jævne Mand 
vil det te vivisrent sløje. 

Omvendt ser Juan ogsaa Edb-

empler paa, at en Glose, der før 
var plat og dagligdags, senere har 
Laet Fjærirtiede ns Poesi over sig. 

Da Ingematur skrev sin skørane 
Aftensang „Fred hviler over Land 
og By', femti harm del nødvendigt 
int skrive : 	„Part leernieen fjerne 
Vogter gear og lover Herrens Navn' 

Glosen „Vægter' svarede paa 
hans Tid nærmest til vort ,Politi-
betjent' — nu, da vi Ikke længere 
har Vægrere, har Ordet faael 
nn, og det burde [iranske tages 
under Overvejelse at indsætte den 
Glose, der oprindelig maa have 
været i Digterens Tanke. 

Som Gldserrie forandrer ogsaa 
de grammatiske Former sig, stun- 
dom løsnes de og stundom stram-
mes de. I gamle Dage tog man 
det for Eks. ikke saa nøje med 
„ligge' og „lægge" og lign. — 
man tænke blot paa de klassiske 
Linier af Baggesen : 

Og ned sprang Tyven, lig en Kat, 
der lang Tid har I Tønden s at, 

Og I Ewalds „Balders Døde fin-
der vi følgende Linie; 

Hvad har jeg ej forsøgt og font 
og soret 

„Soret• for „svoret" er en nu 
ganske afdød Form, og „toet" en 
Glose, der kun bruges I tarveligt 
Sprog. Men paa Ewalds Tid var 
det Poesi 

Ikke nok  

skerinde", der før var en alminde-
lig Tiltaleform i erotisk Poesi. — 
01o5en „beklage" benytter Bagge-
sen i Betydningen ,,klage over'. 
Og Aarestrup gengiver Fuglenes 
Sang saalcdes ; 

Jeg fløj i Busken fra Quist 
til Quist, 

jeg sang: pist, pist ! 

En Nulidslyriket vil af gode 
Grunde ikke kunne lade Fuglene 
sige „pist', 

Værst er det med de Gloser, 
der senere er blevet euletnisttske 
Betegnelser for mindre pæne Ord. 
Aareslrup putter sit Hoved I ,Rej-
sehuens fundne Retirade' — og 
Chr. Winther skriver om Vaarguel-
inden 

Der er hun jo I fra sit Closelt 
hun sagtelig fremtriner. 

De er at beklage — de vidste 
jo ikke, hvad de at dem knæsatte 
Ord senere skulde komme til al 
betyde. 

Ligeledes virker det komisk paa 
en Nutidslæser, naar Baggesen 
kalder sin Elskede „Palmlnel. — 

Scfrw 	j Vinterkursteder :har 
nu sin Højsæson, og Turister fra 
hele Verden muntrer sig paa Skøj-
ter og Ski I den pragtfulde Natur, 
hvor Sne og Is har givet alle Kon-
turer en eventyrlig Renhed og Skøn-
hed, Ovenfor ser man et lille Sports-
selskab, der indtager et dobbelt 
Forstand koldt Bord med en lille 
varm Ret, paa en af de til Grand 

Ordet mindede paa' hans Tid kun 
om Palmen, Ikke om Palinefedter, 
løvrigt kan et Navn jo profaneres 
paa andre Maader — ikke blot har 
hver Tid sin Smag, Esmeraldaer-
nes og Tusnelefaeines Tid er jo 
forbi, men Især gennem vore Døgn-
viser har mangt et Navn mistet 
sin gode Klang. Hvem vil nu 
kunne skrive et alvorligt Digt trl 
en Augusta eller en Janelte? 

Endelig man det bemærkes, at 
Ernst v. d. Reske er ganske Willi 
Skyld I at man nu smiler højlydt 
ad Linien : 

En Krone gav Jeg 
for en Lok al dit Klar. 

Selv om han ikke hører til vore 
allerreldste Digtere, er Verset dog 
skrevet medens vi endnu regnede 
med Rigsdaler, Mark og Skilling. 
Hvor megen Umage en Digter gør 
sig, kan han aldrig være sikker 
paa, at en Eltertid ikke vil finde 
Latterligheder, hvor Samtiden ikke 
vilde falde paa at søge den. 

Knurremurre. 

Hotel Rink i Si. Moritz hørende 
Irbaner. Man vil lægge Mærke til, 
al det ikke alene er Sporlsselska. 
bel, der er paa Skøjter, men og-
saa Tjeneren glider frem paa Skøj-
ter med Serv.cel til Bordet. B.-
tolkningen I St. Moritz er jo saa 
godt som født med Skøjter paa 
Fødderne. 

de fire smaa Verdensborgere veje-
de omtrent sone et normen nyfødt 
Barn, delte horer jo til de stole 
Sjældenheder, men den paegzel-
dende Kone i Tønsberg er dog 
ikke deri eneste, som kan rose sig 
at en sexdag R( c.rrd. Omtrent 
samtidig blev et Berlinerægrepar 
velsignet med den samme Tilveekat 
til Familien, idet Hustruen nedkom 
med 3 Piger og en Dreng. Oven-
stenende Billede viser Firlingerne 
Tønsberg, deres Mor og deres — 
maaake lidt bekymiingsluide -
Far. 

Hvorledes modarbejder 
man for stærk Fedme'? 

_ 0_ 

Der er mange Forhold, der be-
gunstiger for stærk Fedidannelse. 
Der er en æggehsederig Diaer ured  
rigeligt af Fedtstoffer og Kulhy-
drater. Kulhydraterne (Melerofler 
og Sukkerarter) virker ikke leden-
de alene; men kommer de sam-
men med Kød, Æg, Nødder, Ost, 
Malk og andre æggehviderige Fø-
demidler, sin! sirker I.: e stærkt le-
dende. Det Zailittle galder selv-
følgelig Fedtstoffer. Dette ser man 
tydelig! paa Slagterne, der har saa 
rigelig Adgang til æggehvideholdig 
Føde ; de er meget ofre fede og 
korpulente og samtidig bliver de, 
især i den ældre Alder, gigaske. 

Mangel paa tilstrækkelig Legeml 
bevægelse begunstiger ogsaa Fedt-
dannelsen. Den Maud, del suser 
meget og hviler sig ridt, har Til-
bøjelighed til at blive fed. Det 
flegmatiske Temperament er i 
mange Tillælete utvivlsomt Aarsag 
til Fedtsyge. Endvidere et mangel-
fuldt Aindedræt. 

leet er den gennem Aandedræt-
let optagne lit (Surslof), der bevir-
ker Feeltstotternee Forbrænding og 
Stotomsreiningen i Kroppen. At 
den ()verfede føler sig besværet af 
det store Korpus, giver en Tilbøj-
elighed til at sidde stille, og der-
ved bliver letoptagelsen mindre og 
Fol biæutnngen selvtølgetig ()pita 
mindre. Sædvanligvis aflejres store 
Fedlaresser paa Underlivet, hvad 
der vanskeliggør dets Bevægelse, 
der atter har en ugunstig Indfly-
delse part Mellemgulvets Sammen-
trækning og herigennem paa Aan-
dedrættet i det hele. 

Det er eriaringsinæasigt godt-
gjort, al Mangel paa rede Brudte-
genrer begunstiger Fedtsygens Op-
staren. Dette lurstaae ler al det 
foregaaende ; thi del er de rede 
Blodlegemers Farvestof, der trans-
porterer Irren (Suratulfer) fra Lill-
gerne ud til Vævene, hvor For-
brændingen foregear. 

Nydelsen at øl og andre ekko-
holnnidese Drlitke helmat r ogsaa 
Fedialleerneeir. 	I kik( d berebriu- 
gee v,1 ikke Fedt, tutti de audie 
Fødemidler, sum bevirker Fedteri-
samlingerne, spares. Alkoholen 

Ordet „hælene har nu kun ko- 
misk Klang. 	slidle er man- betød 

ge af Gloserne for del frygtelige: t  der 

koldt Bord med en lille varm Ret. 

Familieidyl med Firlinger i Sengen. 

med at Ord og For-
mer ældes, -- værre er det, naar 
et Ord ligefrem skifter Betydning, 
Mange Eksempler paa Betydnings-
ændring kan vise, hvorledes den 
bedste Poesi uden egen Skyld kan 
blive latterlig. 

Naar Ambrosius Stub tiltaler en 
kongelig Højhed .rare Prins", 
mas 111811 erindre, al „ral" tidligere 

„sjælden". Et andet Ord, 	For el Per Maanetier siden nedkom en Kone I Tønsberg i Norge 
har skiftet Betydning, er „El- 1  med Firlinger, der var velskabte og i bedste Velgamende, hver at 



tezgleeneer lie nitg, og Fedtvævene 
lorbliver delvis urørte. Endelig er 
Alkoholgilttne Asrsag til Forgift-
ning andre Steder, de lammer nem-
lig Cellevirksonsheden og hindrer 
derved Stofskiftet og Forbrændin- 
gen. 

Dr. 0. 

Hvorledes Haandskrift-
Eksperterne arbeider. 

I de senere Aer har Haandslirift-
eksperterne — eller som de almin-
delig kalden, Grafologerne — las-
en stadig stigende Betydning for 
Kriminalrellens og Politiets Virk-
somhed. I talrige Tilfælde er en 
Forbrydelse — for Eks. hvor det 
drejer sig om anonyme Breve og 
Forfalskninger af Testamenter og 
andre Dokumenter — blevet afslø-
ret ved Hjælp af de Undersøgelser, 
som er foretaget at en dygtig Gra-
folog. 

Grafologens Arbejde er — for-
tæller ,Aftenposten" ikke sno lige 
til, som man masake i Almindelig-
hed vil være tilbøjelig til at tro. 
Dette vil man forstaa af en Række 
Udtalelser som den fremragende 
engelske Retsgrafolog Gerald F. 
Gurrin fornylig er fremkommen 
med, og hvoraf vi her bringer et 
Uddrag : 

„For en dygtig Grafolog" siger 
Gurrin, „er det ikke tilstrækkeligt, 
at han i timevis har studeret Haand-
skrifter. Han Irma tillige viete en 
dygtig Fotograf samt lige sars erta-
reu i Brugen al Mikroseop.e.  som 
Bakteriologen. Ved Hjælp al Mi-
kioskopet opdages Masser af sulen 
Særegenheder ved enhver teamet• 
ste ile og netop disse smaa Sære-
genheder kan vise sig at være al 
sterere Betydning tur Beviset al 
ea Underskrifts Ægthed eller Falsk-
hed. Fotografiens væsentligste Be-
tydning ligger deri, al Grafologen 
ved at optage en betydelig forstør-
ret Clengtvelse af en Hnandskrift 
kan fremvise de ellers skjulte Sær-
egenheder ved at fremlægge Foto- 
grafiet i Retten. 	Isser vil det ved 
Hjælp al Mikroskopet og Fotogra-
fiet varre let et paavise, om en 
Signatur eller Underskrift er natur-
lig eller tvungen. Er det !sidste 
Tilfældet, vil den efter at Rimelig-
hed være fordrejet — hvad der 
vil sige det samme som falsk. 

Men Grafologen har flere Fald-
gruber, som hen maa vogte sig 
for. Blandt andet er del en Kends-
gerning, at to Underskrifter, der 
virkelig skyldes den samme Person, 
aldrig er fuldstændig ens. Nogle 
smea Afvigelser vil der altid være 
— i hvert Fald under Mikroskopet 
— vise sig. Træffer han derfor pas 
to Underskrifter, der synes et væ-
re aldeles ens, vil dette allerede 
være et Bevis paa, at den ene er 
falsk, og al den skyldes en dygtig 
Tegner. En Ting er dog givet, 
Karakterpræget af to Underskrif-
ter, der skyldes den samme Per-
son, er altid ens. Det er derfor 
Grafologens vigtigste Opgave at 
linde og paavise dette Karakter-
præg. 

I el Tilfælde, hvor to Under-
skrifter syntes saa ens, al Dom-
meren, som behandlede Sagen, er-
klærede en videre Undersøgelse 
arm unødvendig, lorstørrede jeg 
de to Underskrifter — den ægte 
og den antagelig !elske — Nar 
betydeligt, at de begge tik en 
Længde pas 5 Fod. Og nu blev 
jeg i Stand til at paavise, at ikke 
alene de forskellige Bogstaver var 
forskellige, men tillige, al der ikke 
I den falske Underskrift hurdles 
blot en eneste Streg, der var tilde-
le' lig den tilsvarende Streg i den 
ægte Underskrift. Pas Basis heraf  

blev Testamentet. som I dette Tit-
IseIde drejede sig om, erklæret for 
falsk. 

I et andet Tilfælde var Under-
skriften pie et falsk Testamente 
meget lig den aldedes Haandskrift. 
Men jeg fandt dog en Afvigelse 
ved en Slutningsstreg, der ellers 
var karakteristisk for den ioregivne 
Testator. Dette bevirkede, at jeg 

loretog en nøjere Undersøgelse af 
sleve Papiret, og jeg opdagede 
d r nole Fordybninger. Ved en 
yderlige!.  Undersøgelse fik jeg kon-
stateret, at el Papir med den ægte 
Underskrift var lagt hen over det 
Papir, livorpaa del !elske Testa-
mente senere blev skrevet, og at 
Underskriften saa var blevet genet 
efter med en Pen, der holdtes sne 
kraftigt at Stregerne afmærkedes 
paa del underliggende Papir. Ved 
at følge disse Mærker havde Falsk-
neren derefter lavet Underskriften. 
Den senere Undersøgelse godtgjor-
de ogsan, at Testamentet var fa-
brikeret af en Slægtning at den at-
døde. 

Degi duske ffiileismBos 
F8rer. 

Godeinepekteer, Sisgfurer 
N. TI. Herelielsen. 

Den 30 Januar fyldte den lands-
kendte Sagfører S. M. Berthelsen 
deri danske Georgismes ivrigste 
Talsmand. fr0 Aar. S. M. Berthel-
sen, der ved Siden af sin Sagfører-
forretning I over 25 Aar, har vare-
taget forskellige Godsforvalter og 
Godsinspektør-Stillinger, bl. a. ved 
Administration af Stamhuset Molt-
kenberg, betegnes som Georgeis-
mens Hovedmand her hjemme. 
Han har især gennem sit Tidsskrift 
„Ret" med stor Energi agiteret for 
Cleorgeismens Ideer om Samfun-
dets Ejendomsret til al Jord og 
dets sætlen sig.i Besiddelse deraf 
gennem en Skat paa den af Sam-
fundet skabte Jordværdi. Af de 
talrige Skrifter, Sagfører Berthelsen 
i Tidens Løb har udsendt for at 
forfægte disse Ideer, kan nævnes : 
,En By uden Skatter", Jernbaner-
ne og Samfundet`, hvori han la-
ger til Orde for Jernbanernes frie 
Albenyitelse. ,,Vor Bondestand og 
Landets Jord", ,Ikke Skat — men 
Skyld" u, II. I en Række Kommis-
sioner har man gjort Brug af Sag-
fører Berthelsens Kundskab til Jord-
spørgsmaal, madedes I Jernbane-
skyklkonunissionen, Frestekomm is-
sionen, den kommunale Skatte-
kommission, Prøvevurderingskom-
missloneit saml Overskyldraedet. 

Storstadslivet og 

Personligheden 
—o-- 

Der er noget næsten forhekset 
ved moderne Storstadsliv. For hvert 
Aar, jeg lever, skriver C. Skovgaar-
Petersen, bliver det mig klarere og 
klarere, hvor ale-ideligt usundt et 
moderne Storstactilly er. Det er som  

en es stematisk Aterennfngsansta3 
for alt dybere personligt Liv. 

Næsten hvert eneste Træk i en 
reoderne Storstads Fysiognomi er 
et Attentat paa del personlige -
og Kristenlivet er det personligete 
af alt, 

Storbyen er en Stenørken. De 
Blomster, Naturen saa rundhaandet 
strør over Mark og Enge, gror 
ikke paa Byens Gader, Stenbroen 
er sold, Asfalten er død, Ikke et 
Greesstran, Ikke cn Spire. Og den-
ne Goldhed slaar etterhaanden ind 
og smitter Sjælen. Det friske, u-
middelbare, vandige Liv paa Sjæ-
lens Bund dør ; det trives som 
Regel ikke i StorstadslIvet 	Alle 
de mange fine. hellige Tilskyndel-
ser, der ligger og myldrer allerst 
Inde, kan Ikke slag Igennem. Ikke 
blot Annemoner og Tusindfryd, 
men ogsaa „Skovbunden" inde I 
en Menneskesjæl folder sig van-
skeligt ud i Storstadens ørken, 

Men en ørken plejer at have 
vid Horizon!. Som en Slags Er-
statning for den manglende Blom-
sterverden har ørkenen i Reglen 
det frie Udsyn, Som ingen andre 
Steder kan man I ørkenen se 
Himlens Undere Ansigt til Ansigt 
til Ansigt : Solnedgangens Purpur 
og Nattens Sljernedyb. Men Gobl-
heden i Storstadens Stertørk opve-
jes Ikke af florizonl. Storstaden 
har Ingen Horizont ; Nabohuset 
spærrer ; Husrækken standser : Bag-
gaardens Gavle dækker Himmel 
branden, Røg og Lygleakin skju-
ler Himmeldybet. øjet ser saa 
kort. De fjerne Mimi tabes uf Sy-
ne. De store Vidder stemmer al-
drig Sjaler, selve Sjælen bliver 
„nærsynet". Den ser kun øjeblik-
kets Krav, ikke Evighedens Mare. 

Hertil kommer Sarnmenhebuin-
gen, Jaget, Støjen ; det er, som 
all slatir sig *emmen For al hindre 
et Storsiadsmenneske i at linde 
sig tielv. Alt kalder udad ; og 'dog 
begynder alt personligt med, at 
man gear ind i sig selv. Dybt in-
de i en Menneskesjæl er der som 
et stort bundløst Hav. Ved dels 
Bredder man selve Sjælen sætte 
sig og lytte til, hvordan Evigheds. 
længslerne som brede Dønninger 
stav mod Stranden derinde. Det 
er den Lyd, Slægten trænger til 
al høre penny. Har man en Gang 
hørt den, er man tryllebunden til 
den Livet igennem. 

Men Storstadalivet giver sjældent 
Stunder til skuden at gen I sig 
selv, Jaget og Suset overdøver 
kun "Igor ofte den liflige Lyd .a! 
Evighedslængslernes stille Brusen 
i Sjælens Dyb. 

Og ses er der Gøglet, Reklamen 
og Nydelsesstræbet, altsammen 
faste Træk i Slorstadalivet. Men 
dette Trekløver : Gøglet, Reklamen 
og NydelestrEebet er som Bad-
delknægte, der daglig søger at slag 
det personlige Ihjel, saa Menne-
sker bliver Masker og Maskiner i 
Stedet tor gudsbilledllge Sjæle, 
Gøglet forlader. Reklamen hamrer 
Døgnets Tanker ind med Firetorn-
mersøm, og Nydelsesstræbet luder 
os ørene fulde med alt det, der 
Ikke kommer os ved, ane vi til 
sidst ikke kan høre det eneste, der 
virkelig kommer os ved : Guldre-
aten inde I os selv. 

Følgen af hele delle torterede, 
udadvendte, forfladende Storstads-
liv er, et alle de dybere 'endelige 
Organer efterlimanden svækkes, og 
saa — arne slumr man sig til Ro 
med, at der inderst Inde I Sjælens 
Helligdom er en rygende Trinde, 
som udadtil dækkes at korrekt U-
lastelighed og maliske af el tvun-
gent Smil. 

inte 

Fuente-Visen. 
—0— 

Jeg husker det Hele, 
tom var det I Gear, 

hvorledes jeg arme, forvildede Faer 
part Gaden som halvvoksen rendte, 
jeg husker endnu, 

hvor jeg følte mig svag 
og ilde tilmode din rædsomme Dag, 
da jeg tændte min første Fuente. 

San husker jeg oven 
min Konfirmation, 

hvor jeg marine op 
med en vældig Portion 

af det gamle og ny Testamente, 
hvor var jeg dog glad, 

da jeg atter kom hjem 
og fik Foderalet af Baglommen frem 
for at styrke mig pari en Fuente. 

Sne kom da den Dag, 
de min elskede Viv 

for første Gang sad 
med min Arm om all Liv, 

mens begge al Elskov vi brændte. 
Jeg husker endnu hendes 

rædsomme Hvin, 
den Gang, da hun trykkeri 

ski Muml imod min 
og slukked min tændte Fuente. 

Nu ry'r hun omtrent h's» 
meget som jeg, 

og jeg er tilfreds nu 
og ønsker mig ej 

hverken Bil eller Penge pen Rente, 
blot hun Mia beholde 

sir' gode Kulør. 
og jeg maa beholde 

mit gode Humør, 
nid Helbred og saa min Filtede. 

Ludvig lerandmerner, 

mødes maaske 
saa stærkt som 

London. Den luge- og sodsvøb-
te Verdensby med dens Millioner 
af forretningstørre, korrekte og stive 
Mennesker og dens forfærdende 
Nød 1 Fattigkvaderene, her trods 
alt bevaret en Række smukke og 
festlige Skikke og pompøse Optog, 
som vi ellers kun kender Ira vor 
Barndoms lyse Eventyr. Som nu 
forleden, da Kongen aabnede Par-
lamentet. Se paa vore Billeder! Er 
det ikke som i Eventyrland ? Kon-
gen og Dronningen kommer kø-
rende i en Guldkaret, trukket al 
otte Heste i det pragIluldeele, 
guldskinnende Seletøj og fod at 

-0-- 
Harmonikaens stride Sang 
saa mangen Gang 
Matroner pie en ensom Vagt 
fra hjemlig Kyst 
et Pusl har bragt. 
0, knug og syng, Harmonika, 

Til lystig Dans I grønne Skov, 
mens Gamle sov, 
du lokkede. Hver munter Svend, 
liver dydig Pige fandt derhen. 
Letfærdige Harmonika! 

Du klinger stærkt og toner oml 
og ej paa Skrømt, 
Din Rigdom I den lave Vraa 
kan lette Loft og SkgMhed saa, 
Du festlige Harmonika I 

Du er den stumme Længsels Røst 
i Sorg og Lyst. 
Hver ensom Sjæl paa denne Jord 
ved, i din Sang en Lindring bor. 
Du evige Harmonika! 

Eline Hoffmann. 

Fode mød Frildirkeeg. 

Prin en Fødeklinik i Pozzony 
Ungarn er for nylig født et Barn. 
der var fuldstændig normall I alle 
andre Henseender, kun at det havde 
et lenge veludviklet Fuldskæg-  --
Faderen var en Haandvrerker der 
i Byen, Begivenheden tulr selv-
følgelig vakt stor Opsigt i Læge-
kredse, 

• løvrigt helinder Berrat sig 
lir rls!c Vri),ta en e.. 

Forriddere og:Lakajer r lange straa-
lende Frakker og med pyntede 
Stave i Hænderne. Og selve Kare-
ten, inden i hvilken Dronningen 
sidder klædt i Hermelin og bæren-
de Ouldkrone paa sit Hoved, med 
Kongen ved sin Side I Kan en 
Eventyrkaret være af større Pragt ? 
Hvor dette kongelige Optog kører 
frem, standser de forretningsiravie, 
men uhyre loyale Londonere, stry-
ger et Øjeblik Stivheden al sig og 
bliver som Bern igen. Og det er 
utvivlsomt godt, at de har saadan-
ne øjeblikke, hvor Barndommen 
bliver levende for dem, og en ren 
Stemningsbølge vælder op I deres 
Hjerter. 

Modsætningerne 
Intet Sled f Verden 

Som i Eventyrland. 



trind ri ngsliste 

11orgniesterkontorat 2-4 Eftin 
Sparekassen 10-12 og 	I 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 111-i 	2.-4 
Dampskibseareditinnen, aatien 'lå Ski-

benes Ankomst og Afgang løsdrift 
og Fredag Eherm., Mandag og 
Torsdag Form. 

DIstriktsltegen 8-9 og 2-3 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KLO 

Hjælpekassen : Pormd 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  ,aben for Gods 8-t2, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- ri Diskontobanken 2 -4 Eftm. ; 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2—ø 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzke.  - 
Statsanstliren lur lavartirsikruig ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegralstationen 9-12 og 2 -4 
Tolakdtiliet 8-12 Conni, 2-5 Efterm. 

Klemens Jernbanestation 28--612ariin.m 

øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng. eller mang- 

ler 	!..•■■ end etir 	1.11er • 

ling en Fodermester elle' in 

den Medhjælp, Dør De snarest avet-

tere Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

C. I>«:)0 Hjem og læses al sod godt 
som hvert eneste Tyende. P.11 An-
nonce her r Bladet vil derlur sad 

godt som altid bringe et tillredo• 
slibende Hesultai. 

.1■14.» d- Bornhoåiss lge Lau" 
trekkes I er Ansa! af minder ,75.) teempl. 
eg fanendes gennem Postvcruener eller ved 
vore Bad 4 Allinge. .unarte. Oraa.,, Rut- 
alt.r, 	■-(ilm. 

Bornhv !nis Ugeblad" 
tur dan sk.r.1..1.1410,..1.,'.. r NuNtt. rre,,e4 
Ilte.,  441.1 4 •4e4.I/4.4 tip., ur aless, 	..• ■• 
or b,4a. 	.4....ert .& 

▪ Nord- jornhoims Ugek lud" 

eprager gerne El.lunjlerna...., maj enn... Art 
adeauft. Køb, 3,11.g, rurtning,meddelerdarr, 
Efter. stier Aflysninger, Auktioner ale. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
arigaal hver fredag, Ran bestilles paa alle 
0.1.1k,..4ro,e, som,. 	Blader. Konker og 

. 

Den lille Tryllekunstner 

Bornholms Telefon- 
Rhonnementforening 

afholder Aarsmøde paa Rø Afholds-
hotel, Lørdag den 2. Febr. Kl. 7. 

Bestyrelsen 

14=16aars Deng 
kan straks I ller lil 1. Maj Isa Plads 

Kroggaard i Ry. 

Lørdag d. 2 Februar sabnes en 

Smedeforretning 
Hr. Gsaidt jer Olsens Værksteds-

bygning ved Tein Stan( ri. 

Alt Smedearbejde 
udføres solidt og billigt. 

Æ bedigst B. SKOV. 

Bestillingslisterne over 

N‘N 8/11, 	PìG2W4, .4-P GAS/4/ NORS k0111) NORS 

Udsalget fortsættes til de samme 
billige Priser som hidtil. 

MAGASIN DU NORDS UDSALG 
ved Victor Planck, Allinge. 

Del aarlige Oodlidsmildsolg 
er begyndt. 

En Mængde Fodtøj, som er frasorteret, sæl-
ges til Spotpris. 

Paa alt Fodtøj, som i Forvejen ikke er ned-
sat, gives 10 pCt. Rabat. 

C. Larsens Skol,!) jsforrelolog, 
Vi har rigeligt Lager af 

bedste engelske Derbysbire Ovnkul 
do. 	do. 	Noddekul 

knuste engelske Gaskoks, meget kraftige 
Smedekul 	 do. 

og sælger disse til billigste Dagsnotering, 

Nordlandets Handelshus 

No, da Majseu deres lil hajgi Priser, 
anbefaler vi som fortrinligt Kærnefoder til Svin, Høns og 
alle Kreaturer sund, kraftig bornholmsk 
Hvede. Prisen er ved Salg af 5 a 10 Tdr. 26,50 
og ved enkelte Tdr. 27 Kr. pr. Td. netto kontant .  

Bornholmsk Bygl, Blandsæd og 
Havre, sunde, gode Varer, sælges paa samme Vilkaar, 
1 Kr. lavere pr, Td. 

Nordlandets Handelshus. 

Hønsene skal have ripligt Foder 
i de kolde Vintermaaneder, hvor Grøntsager mangler. 
Særlig anbefales Hønsefoderet „KRAFT" og 
,,GRAND DANOIS" animalske Feder, saakaldet 
Lundsgaaid Blanding. Dette sælges i Sække a 50 kg billigst, 
men ogsaa i Smaavægte efter Behov. 

WorbtattheN 
Stort Lager al store, praktiske 

Galt'. Grisetruge med Rum, 
do. ilønsetruge do. 

bælges i denne Tid — og ved kontant Betaling gives 10 pCt. Rabat' 

9torbiantaet Øanaei54tt  

Vi sælger Frosilti Pumper møl billig 
Svære store Alijepumper 2- og 21j," 

er nedsat betydeligt I Pris. — Jernror af alle Demensioner -

Opgiv Mast og vi giver billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

afholder sin 0: dlitere Generalfor-
samling paa Brugsfotenineeirs Sal 
Tirsdag din 12 Februar Finn. Kl. 
fi ined sædvanlig Dagsorden. 

Derefter Forhandling Um Syge-
kassens Indmeldelse 1 Olsker og 
Re Sygepirjeforening, 

I Tilfælde af at Gerieralforriani-
!ingen ikke er beslutningsdygtig 
afholdes en ny Generalforsamling 
umiddelbart derefter. 
Kontingent modtages fra Kl. 4-6 

pas samme Sled. 
P. B. V, 

II. J. Henriksen. 

Sadelmagerforretning 
anbefaler sig med stort Udvalg af 
Seletøjer hele Sæt navel som en-

kelte Dele i prima Udførelse til bil-
lige Priser. 
Chaisolonguer, Sofaer, Stole 

Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer al alt 

til Faget henhørende. Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karleen, Klemensker. 
Telefon nordre 20, 

NB. En Del Lædergrimer 
udsælges uhørt billigt. 

Overretssagfører 

$ojesen Xofoed, Remo Kldver-, Græs og 
Roefrø 	ligkassation, Dskumentikrining etc. 

bedes venligst indleveret til 	iætteh I Hasle Onsdag Forard. 

den 1, Februar. Vi tilraader 
lirke sad hyggeligt. 

En Mand har regnet ud, at Ha-

vene vedbliver at slige, og at alle 

Mennesker inden længe vil druk-

ire. 
Det man haabes, at Tallene lyver. 

Olsker 
Kommuneskatten for 2. Halvsar 

1923-24 modtages paa Daleganni 
samt ■ ed Mejerierne ..11urniedal' 
og „Kajlijerggnard"s Udbetalinger 
i Februar. 

Sognerendet. 

RO 
Stiftelsesfest for filas Kors 
ulholdes Onsdag den 6. Februar 
Kl. 4 pas Salen. 

Alle er velkommen. 
0. imgensen Ira Rønne taler. 

En Plyskaabe 
omtrent ny er til 5alg. 

Sigfred Mouritzen, 
Storedal. 

"k 1 Orne 
og en Lamtfjedervogn er til 

Salg. 	 IIf. n. 63. 

"Gylter, 
(drægtige) er til Salg. 

Simonsganrtl. 

Rø Sygekasse 

Mejeriet 
Kajbjerggaard 

Den ordinære Generalforsamling 
afholdes Torsdag d. 7. Febr. 
Kl. 4 pas Bolers Hotel med 
følgende Dagsorden : 
1. Forhandlingsprotokollen op-

læses. 
2. Regnskabet fremlægges 111 God-

kendelse, 
3 Valg af lo Beslyrelsesmedient-

roer i Stedet for I.. Dam og J. 
N Kofoed, 'tom begge afgnar 
r iter Tur, 

4. Valg af en Revisor i Stedet for 

C. 0. Kofond, som ligeledes 
signar eller Tur. 

5. Forslag fra Bestyrelsen engen-
ende en at Interesaernernes For-
hold overfor Mejeriet. 

6. Forhandling om Tuberkulinun-
dersøgelser indenfor Andels. 
k redsen. 

7. Eventuelt. 
Regnskabet ligger til Eftersyn 

paa Mejeriet i 3 Dage før Gene-
ralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

En Tyr, 
falden efter Krashave Tylt forenings 
Tyr og en god fed Ko. slaar til 
Afbenyttelse hos 

Hans Hansen, 
ged Murerlam I Klemensker. 

NU, Samme Sted er Kiialroer 
Uligt til Salg. 

Bekendtgdrelse 

De, der vil købe Skærver og 
Stenmel paa Hammerens Gra-
nitværk bedes henvende sig til Hr. 
Janus Pedersen, Hammers-
holms Grariltvierks Kontor, Allinge, 
hvor Kuponer fads og leveres ved 
Modtagelsen al Skærver og Sten-
rir( 1 fra Hammeren. 

Hammerens Granitværk. 

Klemensker 

hortes. 'gade 17. 

at gøre Bestilling snarest mu-
lig og paa Grundlag al de 

Priser. 

kål kros Tryksager i 	Bogtrykkeri 

gamle 

Nordludels lbodelshos 



Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Reurne-Mundvig 

Fra Rønne 
	

8,25 2 
-1" 
,00 
) 

6,10 
- Nyker 
	

8,42 2,18 6,29 
8,55 2,33 6,46 - Klernenker 
9,11 2,49 7,02 - Rø 

- Tein 
	

9,20 3,04 7,19 
9,37 3,17 7,32 Allinge 

Sandvig 
	

9,45 3,25 7,40 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

dendrit-itern•ø 

0,00 1
(t
1 20 4.25 8,00 

( -t (fi t 

0,08 11,28 4,33 8,08 
0,18 11,39 4,43 8,19 
0,34 11,56 4,59 8,36 
0,53 12,15 5,18 8,56 
1,05 12,28 5,30 9,10 
1,25 12,50 5,50 9,30 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

-1--1-) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
Benne-Sandvig 

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 7,40 
Ny ker 
	

8,42 
	

1,02 7,57 
Klemensker 8,55 
	

1,15 8 10 
- Rø 
	

9,10 1,30 8,25 
- Tein 
	

9,23 1,42 8,38 
- Allinge 
	

9,33 1,53 8,48 
- Sandvig 
	

9,40 2,00 8,55 

Mandvig-Roane 
Fra Sandvig 	10,05 6,00 

	
9,15 

- Allinge 	10,12 6.07 
	

9,22 
- Tein 	10,21 6,16 

	
9,31 

- Re 	 10,35 6,30 
	

9,45 
- Klemensker 10,51 6,46 10,01 
- Nyker 	11,01 6,56 

	
10,11 

- Rønne 	11,20 7,15 10,30 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Lasere I by og 

pita Land opmairksom paa, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indlæg om Emner 
at almen IntereHe i ,Nord-Hornhalma 
1J g es ebtliandg:. 

leen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige trenser, samt at Indsendere - til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
denne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling I Bladets Spalter. 

Delle gælder heade Byen og Landet, 

■flid rit eirrigWagl Seicre‘i'llg;t'rr:n 
Redaktionen 

tion med Bensyan til sine KfIlder. 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Rø 

Klemenskei 
- Nytte' 
- Rønne Mil aarlige Udsalg 

3i tiltaber 	beitlebe etrebs 
£rniteerrfollif)eb pul at bet i Zaqelle fra 18he 
,;(-11Ittar ti( 17be•-i3'ebruar off)olbe 	et iført Ilb- 
jotg 	Znittc- og Vorneronfertion `amt 
Wietermaat ontfattenbe 	altle= og 
tinrer, 'lame gidet- nier, 1;niiii~inver i 
lert en 111)141(4 fillitt i),trffetoi, Zil!lez. nij kInitit'D- 
fltrileoreil, C., ctigen'aftiir i jatin, tløljter, 	Il Il 
°g 

Ze bil i Q. areii Mftalitet 	43ri fe Zie. 
re4.3 	orbcl beb tit aftcrApe 
93arente, ber itbift)be, er alle tit ejenlir, itforz. 
alibrebe S3rifer. 

fieb llubtaylje ar Il lbgaru gtbe imp.() 
Aoutfitit 10 ilt. tiren nik `23nra. 

Zel :..tuitettliqertion itbfielne meb 25 
1)(5,1. 

gliessens Sne-2Idsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

„Ømt 

LOIr":" TairA' 

Fineste damirsk Fibrom 
i St■ Kg teakkar.  

Img•■•••••■■■••- 

Norges Salpeter 
Tønder og Sække cr nu paa Lager og udleverer vi gerne 
de bestilte Kvanta. Prisen for denne cr beregnet kontant, 
og Betaling udbedes til den 18. Februar 

Flere Bestillinger paa Norges Salpeter og 

Chile Salpeter medtages gerne til Dagens bill Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Menneslier, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Veveldbil Ildfugle 11 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaerligt forlange dette højsne Produkt til eine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Godtkøbs-Udsalg 
G. P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge. 

En D.1 Sk otoj udsælges til meget manna Primer. 

Paa alt det øvrige gives 10 pCt. Rabat under Udsalget. 

Tlf. 107. 	Kun pr. Kontant, 	T11, 107. 

er fra den 19. Januar til 17. Februar og omfatter 

en Mængde Rester 
og færdigsyede Herre- og Drengeklæder samt Klæ-
devarer. - Samtidig gives 10 pCt. paa alle Varer 
med Undtagelse af Garn, 

ens Yiansen, 
• 

 

• 

   

I disse Dage 
udsælges et Parti 

Jernbanefløjl 
70 cm. bredt, 

Værdi 500 pr. m. i marine, 
brunt og graat, 

for 2,50 pr. Meter. 

Et Parti glatte Fjøjler, 

marine, grønt og rødt 
udsælges for 2,00 pr. Meter. 

~agasivau NartlsUdsalg 
ved Victor PlataCk, 

rribel»901116019918•11191161~691/419 

• = BORNA MARGARINE 
• 

• er fin, frisk og velsmagende og giver 3 
• LÆKKERT SMORREBROD 	• 

Aarligt Udsalg! 
Obb 

rt store aarlige Udsalg begynder  Mandag 
den 14. Januar og omfatter hele Lageret af kurante Manu-

rakturvarer. Trods de stadig stigende Priser paa Bomuld, 

kan vi dog give vore Kunder en Masse fordelagtige Tilhud. 

En Mængde Rester 
er fremlagt og sælges til halv Pris og derunder. 

Særlig fremhæves: 
2l/ Alen bred blomstret Dugedrejl, Vzerdi 3,50. 

sælges for 2,50 pr. m. 

2 Alen bred 2-traadet Lagenravndug Værdi 3,25 
sælges for 2,00 pr. m. 

Ubleget Tvistlærred 80 øre pr. m. 

do. 	ekstra svært og bredt 90 øre pr. m 

Svær Dowlas 90 øre pr. ni. 
Bomuldstøj og Zephyr passende til Dynebetræk 

90 Øre pr. m. 

El Parti blaa prikket Sirts Værdi 1,65 tor 1,10. 
1 stk. prima Buckskind til Drengedragter og Nederdele, 

Værdi 6,00 pr. ni. sælges for 4,00 pr. m. 

Vort bekendte, stærke, engelske Uldgarn sælger vi stadig 

for 7,00 pr, kg. 
Vore Varer er købt til allerbilligste Dagspriser. og 

alligevel giver vi 10 pCt. ved kontant Salg. 

Nordlandets Handelshus. 
1311K{1~1111~ 
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