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1  Aften, slidt og gammel, 
mæt af Dage, 

du vil imod det store Intet drage! 
For sidste Gang du Skamlerne 

vil træde 
i Livets store Væv til Sorg 

og Glæde. 

Du tog mod Væven, 
som et Værk, man -arver, 

men ind du fletted 
dine egne Farver. 

Hist lidt Pastelkulor 
du blidt anvendte, 

her Traad af stærk og dybvarm 
Lod du spændte. 

Du kastede af Guld 
blandt Farver matte 

en Regn atsglade, gule Stænk 
og satte 

langs Striber, skyggesvangre, 
graa som Sorgen, 

lidt morgenrodt og Haabets 
lysegrønne. 

End altfor nær - 
- 	din Part vi ej kan skønne 

af Væven. som din Arving 
slaar i Morgen 

Karen Plovgaard. 

Fra. fjerne La.nde: 

Jul i Troperne. 
=0= • 

Højt oppe paa Bjærgskraaningen 
laa det lille Pensionat, hvor jeg 
for en kortere Tid holdt til og bl. 
a. skulde fejre Julen. 	• 

Som en Svalerede laa Huset 
klinet ind i Bjærget, pragtfuldt 
overskygget af blomstrende Slyng-
planter og viftende Palmer. 

En ganske smal Stentrappe før-
te i Zigzag op til de mere luftige 

Højder. 
Flere Steder silede Vandet ud 

mellem _ Stenene, medens Vand-
draaberne sprang fra Bregneblad 
til blomstrende Begonia. 

Var man forst naael op, forpu-
stet og træt, nød man dobbelt 
det mægtige Rundskue, 

Hele  den  storslaaede Indsejling 
til Rio bredte sig da i Dybet, 
mens Verdensudstillingens mange 
Bygninger hævede sig mod de 
fjernere liggende Bjærge som hvi-
de Marmorpaladser, rene /Even-
tyrslotte. omgRel af Parkens og 
Avenidciens kuplede Trætoppe. 

Fremmede Dampere og store 
Pag.agerbgade gled ustandselig ud 
og ind, mens Strømmen krusede 
Vandet og satte skummende Bol-
ger over de smaa Søforter, 

Nytle i Dybet, langs Avenidaen, 
vimsede de barbenede Badegæster 
frem og tilbage. 

Langs Asfaltens brede Fli:«:ri.uk-
kt,:r promenerede Damer og Her-
rer, Piger og Drenge af alle Sam-

fundsklasser i Badedragter til og  

fra de enkelt tilgængelige Strand. 
bredder, hvor en Stentrappe i Ave-
ni daens Stendæmning førte ned. 

En underlig Følelse kom over 
mig.— Det var jo Juleaften i Af-

ten! — Det var ikke til at faa 
Hovedet. 

Cikaderne skingrende mellem 
Lovet, mens Svalerne strøg ind 
under Palmetoppene. Gøgen kuk-
kede ustandselig højere oppe og 
to Turtelduer kurrede bag Akasi.- 
ens fine Lov. 

En brændende Hede laa over 
Land og By. Der inde i den store 
Myretue havde Folk travlt med at 
gøre Juleindkøb. 

De store Blomsterforretninger 
leverede ustandselig tyndgrenede, 
ranglede Araucarier, snørede sam-
men som lange Sæberis — Jule-
træet i disse Zoner. 

Umaadelige Blomsterdekoratio-
ner af Nelliker og sjældne Orchi-
deer blev bragt til de store Køb-
mænd, der atter supplerede Kur-
vens Midte med herlige Sydfrugter 
og Champagne, Chokolade- og 
Bonbonbutikkerne var overfyldte 
med Skarer af Kvinder, mens en 
lurvet Mængde at Negerbefolknin-
gen ventede uden for Bladredakti-
onerne paa den obligate Juleskærv. 

Jeg havde taget Bad og overve-
jede Situationen. Noget matte gø-
res. 

Der kom jo tre unge, danske 
Ingeniører, hvoraf to lige ankom-

met. 
Vi skulde holde Jul sammen, 

men hvad skulde jeg finde paa? 
Alt prellede af mod den stærke 
Varme, der næsten brændte Hjer-

nen torn. 
Tankerne gled mod Nord. 
Nu var Helligaftenstimen inde 

der hjemme. Nu ringede Klokker-

ne til Aftengudstjeneste, nu tænd-
tes de mange Lys, man lunede, 
sig inden Døre, mens Rusk og 

Regn for om Gadens Hjørner og 
hylede i Skorstenspiben, eller — 
var det hvid Jul monstro, med tæt 

Snefald og Bjældeklang. 
Døren føget  til, højt paa den 

ene Side, og en ordentlig Drive 
uden for Køkkendøren — hvem 

vidste det. 
I Tanker rodede jeg i Servante-

skuffen, fandt et Stykke blaat Kar-
duspapir, Urtekræmmeren havde 
givet mig om et Par Flasker Vin, 
og faldt i Staver. 

Man kunde jo — godt - 
Man kunde jo klippe lidt Pjank 

heraf, og snart havde jeg lavet 
nogle hlaa Rosetter, som blev put-
tet ind i det tilgitrede Vindue ud 
mod Bjerggyden, der lob lige hag 
Huset. Annanasfrugter og Krak-
mandler opstillet Side om Side 
med sivflettede Chiantifoglietter 
fyldte snart hele Vindueskarmen 
med den Vin, de andre allerede 
havde sendt. 

En ny Lampeskærm blev hurtig 
lavet til den nøgne, fattige Pære i 
Loftet. som Fluerne snart tog i 
Besiddelse. 

,Glædelig Jul!" lød det bag min 
Ryg, og der stod de tre Unge. 

„Vel mødt og glædelig Jul! -
Sid ned og lad os se om vi trods 
Heden kan skabe lidt Julestem-
ning.« 

Mine brogede Reiseplaider laa 
over Kufferter og Seng, mens Fa-
miliebillederne stod opstillede paa 
det lille Rejseorgel, jeg førte med 
mig. 

„Jeg bringer et lille Juletræ, min 
Svigermoder gav mig med ved Af-
rejsen. Det kan maske skabe 
lidt Julestemning," sagde en af de 
Unge, og med Jubel blev det lille 
Juletræ stillet op paa Natbordet, 

Det var pyntet med buttede smaa 
Voksengle, der svedte stærkt, trods 
den lette Paaklædning -- et Par 
Vinger, og i smaa blanke Sølv-
glanskugler spejlede de hvide Lys 
sig. 

Vi gik til Bords under Pergo-

laen. 
Tropenattens Mørke bredte sig 

over Bjerg og Hav, mens Rio  

straalede med sine Millioner af 

Lamper, som havde selve Stjerne. 
himlen lagt sig over Slugt og 

Bordet var blchstersinykket og 
Slægt og Venner mindedes, mens 
en enkelt Pensionær iagttog os 
uforstaaende og adspredt, 

Først da vi atter var alene paa 
det lille Værelse og Træet var 
tændt, først da de smaa, hvide 
Lys blafrede og truede med at 
smelte Englebørnene, først da Nat-
ten laa rugende ude i Horisonten. 
mens jeg præluderede paa Orglet, 
først da følte vi — om kun for 
en kort Stund — noget af den 
rette Julestemning. 

Med kraftige Stemmer og stærkt 
Orgelbrns tonede „Et Barn er født 
i Bethlehem" ud under Palmernes 
høje Kroner, mens en Natfugl stil-
le fløjtede med, og da „Dejlig er 
Jorden" blev sunget, var der no-
get hojtidsfuldt over Aftenen. - 

Ja — i Sandhed: Dejlig er Jor-
den, prægtig Guds Himmel ved 
Dag og ved Nal, i Lys og Mørke, 
og skøn maatte Sjælenes Pilgrims-
gang være. 

Orglets bløde Toner døde hen 
i Efterspillet og det første Lys 
brændte ud. 

Ingen talte. Alle var fraværende. 
Saa godt havde vi det - 
Vi var jo hjemme. — Hjemme 

i Danmark, hos dem, vi elskede ; 
dem, der tænkte paa os. 

Et efter et gik de smaa Lys ud 
og en efter en vaagnede vi op af 
en kær Dram. 

En lspunch blev brygget i Vand-
fadet. Vi tog det ikke saa højtide-
ligt. Drikken blev blandet i den 
store Vandkande og blev serveret 
i det blomstrede Vandfad. Hver 
fyldte sit Glas og atter mindedes 
Dan marh. 

Nu sov de trætte derhjemme. 
Børnene med det nye Legetøj i 
Favn, de gamle, udasede af Afte- 

vens Tummel. 
Vi vilde Naturen ind paa 
en behagelig Bil susede vi kort 

efter langs Atlanterhavets hvide 
Strand, hvor Gaveas',  mørke 
Konturer tegnede sig mod Nattens 
Stjernehimmel. 

Langs ,Copacabanasi elegante 
Strandpromenade, hvor mørke Fy-
siognomier og straalende øjne 
for forbi i Luksusbiler. Over IBo-
tafogo. hævede sig *Corsovadas• 
slanke Bjærgspids, og langs det 
mørke Hav, hvor tunge Bølger 
buldrende brødes i Havstokken, 
for vi gennem Tropenatten. Langs 
stejle Bjergskraaningcr, gennem 
snævre Bjergpas og dybe Hulveje. 

Favnende Naturen i den hellige 
Nat og lod den lune Aftenvind 
kærtegne vore varme Kinder. 

Ingen talte. 
Kun 1-lavet fortalte Juleæventyr 

til Strandbredden, men Cikaderne 
skingrede i Palmetoppene: 

Pable Schouboe. 

Maleren V. 'riflinger 
fyldte i Tirsdags 75 Aar. Han 
udstillede første Gang 1875. og 
blandt hans talrige Billeder vil 
navnlig de mange. hvori hans Evne 
som Fortæller er fremtrædende, 
være kendt. De er i Besiddelse af 
Lune, en fin Ironi og en poetisk 
Følelse. Adskillige smukke Bille-
der fra Hverdagslivet har 'rinin-
ger malet, sadledes „Fra Refnæs 
Kysthospital ', som vi her gengiver. 
Til hans mest kendte Arbejder 
hører „En brun Hoppe med Føl", 
„Hundehvalpe", .,Dragoner, der 
vender hjem" og „En saaret Lov-

inde ' f. ni. a. 
Fra 1908 —20 var lrmingcr Pro-

fessor ved Kunstakademiet. 

Julestemning. 

Den straalende Aften er blegnet ; 

men se, det er stadig Fest. -
Der hænger Silkesjalet 
over en Gyngehest. 
Legetøj, Billeder, Blomster -
hvor alting er nyt og skønt! 
stille i Krogen staar Træet, 
duftende, dunkeltgront. 



Se, bag den duggede Ruder 
Lindenes ,enenet — 
Ud og afsted gennem Skovene, 
finde en mosgrøn Piet. 
Høre i Kronerne susende' 
synge den milde Vind: 
Nu er al Jorderige 
dunkelt og tyst som dit Sind ! - 

Kai  Hoffmann. 

Rudyard Kipling 
Den verdensberømte engelske 

Forfatter Fyldte i Onsdags.60 Aar. 
Kipling er født i Bombay, hvor 
Faderen, der havde literære og 
kunstneriske Interesser og Anlæg, 
var Embedsmand. 6 Aar gammel 
kom Kipling til England og sattes 

i Skole, hvor han tidligt udmær-
kede sig, saaledes at han kunde 
tage Præmie i Literatur. 1 1882 
kom han tilbage til Indien. hvor 
han blev Medarbejder ved et Par 
Blade, i hvilke hans første literære 
Arbejder — heade paa Poesi og 
Prosa — saa Lyset, inden de ud-

kom i Bogform. 1 1889 foretog 
Kipling en Rejse over Kina, Japan 
erg Nordamerika til England, hvor 
han siden har haft Bolig — den 
meste Tid i Sussex. 

Blandt alle Kiplings Bøger er 
„Junglebogen" sikkert den mest 
kendte. Den regnes af de fleste 

for Kiplings Mesterværlc, og faa 
Bøger i moderne Literatur har 
naaet en saa mægtig Udbredelse. 
Kipling er forøvrigt lige stor hvad 
enten han skriver paa Poesi eller 
Prosa. Man forstaar derfor den 
Opmærksomhed det vakte Verden 
over, da det fornylig meddeltes 
at Kipling var bleven alvorlig syg. 

Kongens Livlæge tilkaldtes, og en 
berømt Læge kom fra Frankrig 
pr. Flyvemaskine til Digterens 
Sygeleje, Heldigvis ser det nu ud 

som Kipling har overstaaet Syg-
dommen og kan modtage de Lyk-
ønskninger, der fra hele Verden 
strømmer ind til ham paa Fødsels-
dagen. 

Det daglige 
Bad. 

— a— 
Af Professor Dr. Med. 
CARL LORENTZEN. 

Brugen af Bade har haft gie 
mærkelig Historie. Oldtidens Kul-
turfolk, Persere, Indere, Ægyptere, 
Jyderne, Grækerne og Romerne 
kendte og værdsatte Bade heade 
som Sundheds- eg Renselsesbade; 

3.1te Mos-bog peebydes Bade 
ligefrem 3001 Religiøs Pligt. 

Oldtidens berømte Læger havde 
tiellannet en metodisk Badelærer 
twiste for sunde og ved Sygdom; 
Ruinerne og C3rreherne havde em- 

re offentlige Badeanstalter med 
vatre og kolde Bade. Brugen af 
Bade fortsattes op i Middelalderen, 
hvor der I Byerne fandtes offent-
lige Bedeanstalter;  og hvor Gear-
dure paa Landet i Norden havde 
egen Bads ue. I det 17-18. Aar-
hundrede tog efterhaanden Brugen 
af Bade af; de offentlige Badean-
Malter lukkedes, idet man mente, 
at der bredte sig smitsomme Syg• 
domme ud fra dem;  og Idet de 
med de tælles Bade for Mænd og 
Kvinder gav Anledning til Uorden 
og vakte Forargelse; og efter dem 
forsvandt ogsa Badstuerne I Hjem-
mene lidt eller lidt her I Landet. 

Det berettes, at Solkungen Lud-
vie XIV i al sin Pragt aldrig hav-
de bleer et Bad. Det vil magiske 
eurietaee lier i Landet være sjæl-
dent al trælfe et voksent Menne-
ske, som I saa Henseende kan 
konkurrere med Ludvig XIV, men 
lur 1 eller i del mindste 2 Menne-
skealdre siden, vir det dog kun 
de kerte sle Mennesker her, des tog 
blot nogenlunde regelmæssige Ba-
de ud over højest :ell Aarets store 

Festdage. Endnu er der en Række 
Provinsbyer, som ikke har olfent-
lig Badeanstalt, selv om de har 
udmærkede Sygehuse med teltede 
varme og kolde Bade; er det kun i 
de .retsre Aars Nybygninger i  Ke-
benhavn,:og_i større Provinsbyer, 
soin har installeret Baderum, og 
praktisk talt ingen af selv de star-
ste Pr oprietærgaarde paa Landet, 
end sige de mindre_Gearde, kan 
fremvise et saadant. 

Og dog er Brugen af Bade nu 
trængt ind i Bevidstheden hos næ-
sæn alle Mennesker som en Nød-
vendighed, i det mindste som en 
al de stemte Behageligheder; der 
bades ved Stranden, i Søer. og 

Aser Sommeren igennem, af ikke 
saa saa endog naar hen maa hug-
ges op; og hvor der lindes orient-

lige Badeanstalter søges de I sta-
dig tættere Skarer al Byens Be-
folkning og al Landboerne, naar 

de kommer ind til Byen. 
Men Skridtet !uld! ud, (11 det 

daglige Bad, er ikke "gjortendnu ; 
det lader vente pas sig, ikke fordi 
man ikke gerne vilde gøre det, 
men fordi man ulykkeligvis har 
den Forestilling, et der til et Bad 
fuldt tilstrækkeligt barede lom Sund-
hedsbad og som Renselsesbad hø-
rer en direkte Installation, el Ba-
derum og f det mindste et Den-
chebadeapparat. Enskent Enhver 
fra Sommerene Søbade har Erfa• 

ring for, hvor velgørende og hvor 
rensende det ganske kolde Bad er, 
sidder dee Forestilling dog last, 

rnaaske som en Reminiscens fra 
gamle Dages varme Badstuer, at 
Varmebade) er del egentlige og 

rigtige Bed, og Ira Efieramels Bz-
gyridelse til næste Sommer nejes 

de fleste Mennesker uden for By-
eme tru d en stor og grundig Af-
vaskning nu og da. Eiler maske 

er Grunden lige saa meget den, 
at Rensningen betragtes som Ba-
dets egentlige og eneste Opgave, 
og at nem ikke her hulet Øjnene 
ep tor det, som er mrndst lige 
saa 	eller endo„ "Badets 
Hovedopgave, dets Betydning for 

Hudens Funktion 41 Organismens 
Tjeneste og derigennem for hele 
Organismens Sundhed. 

Renholdelse al Huden er selvsagt 
af stor Betydnitre. Hudens Sved-
og Talgkirtler afsondrer I hi art 
Sekund Stoffer, som danner et fed-
tet og klæbrigt Overtræk, i hvilket 
de øverste Leg af forhorneele Over-
hudsceller, som stadig afstødes, 
opblødes og dekomponeres; Støv 
udefra blander sig i den fugtige 
Masse og deltager i Dekomposi-
tionen. Den ikke rensede: Hud er 
sealedea Ikke alene snavset, der 
breder sig ogsaa en ilde Lugt ud 
fra den, som intiti !ganske vist 

Det er meddelt i Dagbladene at 
den berømte Sfinx i Nærheden af 
Kairo er saa forfalden, at den 
ægyptiske Regering omsider har 
besluttet sig til at give den en 
omfattende Reparation. Da den 

er ca. .5000 Aar gammel, er det 
jo ikke til at undres over, at den 
line faaet sine Ansigtstræk noget 
udviskede. 

Paa vort Billede ses Clieops- 

hans, som er denne tjenlig. Del 
man derfor ubetinget stilles foran 
eaavel det varme Styrtebad som 
Karhadet, og i endnu højere Grad 
foran de forskellige Damp og Hed-
luftsbade. Det er ogsaa i en anden 
Betydning Normalbadet derved, al 
Enhver kan straffe sig det uden 
særlig Installation, og kan bruge 
det uden Udgik at nogen Art.  El 
Vandfad Vand, som lagere dfrekte 
fra Poeten, eller sort er lidt kuld-
slaaet ved at have simret Natten 
orer i Værelset, et Par Vanter af 
groft Stol -- Frotterstof — og et 

Haendklad. er  hele Ledstyres,  om 
mu'4;t en 1-k le et sge I ei er et 
Letren lagt dobb. It 'sammen at etui 
pas, som kan vrides op bagetter 
ug hænges til Talring. 

Badet skal tages Sommer eg 
Vrider cre kan reces i ikke (peer-
mer Værelse, der skal helst tages 
om Morgenen, men kan ogsaa la-
ges senere paa Dagen eller om 
Aftenen; Badevanterne dyppes 1 
Vandet, oe der gnides kraftigt 
over Hoved, Krop ng Lemmer ; 
deri kraftige Onideine. Frotteen. 
gen, er af stor Betydning ved den 
mekaniske Pirring al Heden, som 
underatetter Vandets ej& blikkilige 
kuldevirkning, og som samtidig 
rir er de lorhornede O.erhudsceller 
al. Man kan kombinere Bedet med 
Sæbe, og derved gø e det stær-
kere rensende ; og inan kan -
dersom man er kuldskær — be-
gynde med varmt Vand, men bør 
da slutte med en Afgnidning med 
koldt Vand for at Immkalde en 
krafttg Hudreaktion og dermed 
den rette Ferielee af Friskhed og 
Velbehag. 

Efter Indgnidningen med de 
vaade Badevanter vrides disse af, 

og der gra. es  nu en k•aftig Fimre 
ring med dem, hvorefter man kan 
tø. re sig rør ng glat med el Heand-
klæde. Udfører man nogle simple 
Legemsøvelser SOM Kiophejning, 
Armsving og Knieliaftnine, behø-
ves Haandkiredet dog Ikke, de der 
imedens sker en livlig Fordamp-
ning fra hele Legemet, sne Huden 
nu føles helt tør. 

Den, som har Badeværelse I sin 
Lejlighed med varm og kold Dorg 
the og med varmt Karbad vil ri-
meligvis foretrække at bruge den 
kostbare Installation, hvad der jo 
ogsaa er godt ; men det simple, 
ko'de Frotterbad gør lige saa me-
gen Nitte for sunde Mennesker ; 
er hver kan skaffe sit ilel, otu han 

pyramiden med Sfinxen foran. — 
Sfinxen.er langt ældre end Pyra-

miden. Dens Menneskehoved, ud-
hugget i Klippen ved Randen af 
en Brink og delvis begravet af 
Flyvesand, har hidtil været Sym-

bol paa Uforgængeligheden: men 
det er den altsaa ikke mere. En 
gaddefuld Levning fra den graa 
Oldtid er den dog endnu. 

eller hun hor nok saa indskrænket 
i er elle Værelse. Og derfor er der 
Normalhadet, som man anbefelee 
irendor olie :indre Badeformer, 
Søbadet alene undrager. 

Brev fra Canada. 
Vr bringer her et Br6,  fra en 

utie Dansker I Canada. 

Jeg har været Dmaei tsrPeY.  t sAklublefefitilo g 
overrasket ved at se, at der 1 man-
ge  danske Aviser fornylig har væ-
ret skrevet en Del imod Canada og 
især med unge Danskere, der kom-
mer hero.er  fur at bosætte sig. Jeg 
forslaar absolut ikke Grunden til 
delle, da mille Etfaringer her har 
været, al enhver, der virkelig vil 
arbejde ærligt og redeligt ude paa 
Landet og slear sig ned I de rette 
Distrikter, ikke kan lade være med 
ai les Sukc:s. Det er natufligvls 
der samme tiet 3.,,n i andre Lande, 
at Ikke eniver har Heldet med all;, 
mur I de allerfleste Tribelde har de, 
hvem det ikke gear godl, kun sig 
selv at dadle. 

Jeg har været her 1 Canada siden 
1912, da jeg log Land nier Dalroy, 
Alberte, bror jeg nu her en Farm 
med 1000 et es under Kultur, og 
hvor jeg dyrker Hvede og lidt Korn 
salut opdrætter Kvæg. 1 delte DI-
strikt ketmler jeg Hundreder af Far-
mere, som er kommet hertil med 
lidt Kapital, og som I de sidste 10 
—12 Aar har skabt sig udmærkede 
Livsvilkaar. 

Mine Erfaringer er ['sigende: Jeg 
kom til Nebraska som Dreng med 
mine Forældre, hvor min Fader 

gjorde del samme, som jeg nu har 
gjort, købte Jernbane-Land, part 

hvilket vi klarede os godt, enen da 
jeg nallede den Alder, hvor jeg 
skulde begynde for mig selv, var 
der saa høje Priser pie Land, at 

del var vanskelig at faa en Start, 
Jeg forlod derfor Nebraska og rej-
ste til Dakola, hvor jeg drev Land-

brug en Tid, Men da jeg hørte om 
det vidunderlige Prærietand i AI-
em te, r. iste jeg op til denne Pro- 

ns for at undersøge Forholdene. 
Jeg fandt Landet godt og Klimaet 
udmærket, meget bedre end i Da-

kora bande Sommer og Vinter, og 

Resultatet blev, at jeg købte 320 
rc es, hvilket Areal jeg stadig bar 
finnet, Indtil jeg nu har 12S0 act. 

hvoraf — som ovenfor nævnt -
de 1000 acres er under Kultur. 

De Folk, der skriver modløse 
Breve hjem til det gamle Land mas 
r te e Nykommere, der forventer at 
fas store Stillinger, straks de kom-
mer i Land, og som ikke er ind-

rettet paa at blive et Sted og arbej-
ee haardt, hvad en Mand maa gø-

re for at komme frem, eller ogsaa 
malt det være Rejsende, som filtre!• 

dig rejser gennem Landet og som 

møder utilfredse Folk, som man 
kali finde oseren, og som sart skr1- 
er disse meder-treenige Historier 

Sit ne som har været tremme I 

Pr. asen. 

Meris det Distrikt, jeg bor i, i 

Almindelighed anses Ion et Land-

brugsdistrikt, bar jeg ogsaa ved si-

den af opdrættet Heste, Kvæg og 
Svin. Jeg avlede i Aar 11,000 bu-

skede I-hede, som i Dag 'er 2 Due. 

pr. bushejs værd, for ikke el nævne 

den Havne og Byg, SOM jeg har 
avlet i tilstrækkelig Mængde ril lit 

føde mine Kreaturer med, der he- 

slaar v  at 	Heste, 25 Køer og Ilci s   

Del er inin Opfattelse, at undta-
gen en Mand her særlig Uheld, 
gaer det kun ham galt, sum ikke 
ve arbejde forstandigt og passe godt 
pari del, han har. Cge til de unge 

Danskere, sone ønseer 	drive 

Landbrug og skabe elg en Livstil-
ling, siger jeg uden Tøven: Kom 

til Alberte, vær forberedt paa at 
arbejde bandit og spare paa Peo-
gene fer al skatte Udstyr, naar 1 
skel begynde lur jer selv. Den 

Ikke bemærker selv, naar man er./ 
vant ul den, rm n som har :in Be-
tydning derved, et den forurener 
Indaandingsluiten 1 Stuen og gør 
denne usund for En selv saavel 
som for andre Mennesker. 

Men Badets Betydning med 
Hensyn til Hudfunktionen er dog 
mindst lige søs stol;  I den ligger 
det overordentlige Behag, som et-
hvert Bad rent umiddelbart giver, 
den Felelae al Friskhed oe Op-

kvikkelse, som følger efter et Bad, 
og navnlig ther er koldt Bad. 

Badet opbløder de overliadiske 
foi horeede Leller af Huden, som 
skal atelødes, idet de stadig fornyes 
indefra, Og Alterringen bagefter 
fremmer yderileere Anledningen. 
Herved bliver Huden tyndere, fin 
og Wied, og derved Himle reage-
rende ! deri Afkøling af Hudover-

fladen, som er særlig stærk ved 
det kolde Bad, men som dog og-
saa følger efter det varme Bad -
for det første fordi dette gerne .er 
noget koldere end Legemstempe-
raturen, og for det andet fordi For-
dampningen fra Legemets Over-

flade altid giver en Kuldevirkning 
— virker ind paft det rige Haar-
kamel under Huden og giver Or-
ganismen en Pirring, som her en 
Række forskellige Virkninger paa 
Nervesystemet og Bledondehel, og 
derigennem paa Muskulaturens 
Varmeproduktion og pos hele Or-
ganismens Omsætninger. Del er 
hele denne komplicerede Virkning 
som er Badets Hovedopgave, al 
den er kommet I Stand, ser man 
direkte al Hudens livlige, røde 
Farve efter Aftørringen, ,Hudens 
Reaktion,' ligesom man taler den 
at den Friskhed og det Behag, 
som fremkaldes. 

Det daglige kolde Bad er Nor-
matbadel fon sunde Mennesker, 
idet det, earn betle med at det ren-
ser, giver Organismen den Seem- 

Den ægyptiske Sfinx. 
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Fine lfalienskeHaarhaffe 
Bedste Kvlieier. 

Billige Priser: 

Mdg- åSind._u rdsUds. 
._,VICTOR PIA CK 	•- 

relf.5 	ALLING 	reit 5 

ar 

Fineste smager )-{uidkaal G2 Jøelkaal 
sælges — og denne Sending sælges billigt. 

Ægte Dyrefjord Klipfisk og Karolineris — de bedste 
Sorter, som kan fremskaffes — sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

viser Dem Tiden, men en Annonce i vort Blad viser Dem 

en Forretningsmand, der følger med Tiden og ved, at den 

gode Vare, solgt med den mindste Avance, giver deri store 

Omsætning og den største Kundekreds. Den dygtige Sæl-

ger ser sin Ford.-I ved at avertere i Nordborollohns Ugeblad. 

Nordlandets Handelshus. 

Ægte originale 

Cognac, Whisky, 
Aquavit og rigtig god julerem — ,ille Mærker er nedsat i 
Prisen. Den sælges altid billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Stigs Mænd '..(art,  nier de  omhyg-
geligt udvælger sIg deres Land og 
arbejder med Omtanke, ikke undgaa 

al saa  SLkees. 
Deres taibundne 

Peter Larsen. 

I.indmandstd,•  

Fra Uge til Uge. 
—0—  

— Efter mange Aars utrættelig 
Virksomhed overrager Dr. Borch 
!ned det nye Aar sin Praksis til 
Sønnen — Reservelæge Si egfred 
Barth, der har afsluttet sine Stu-
dier og i flere Air praktiseret paa 
Vejle Sygehus. 

Den unge Læge er Student fra 
Rønne Statsskole, blev Cand. med. 
med 1. Karekter 1921 og har siden 
været ansat ved Amtssygehuset i 
Vejle, saavel den medicinske som 
den kirurgiske Afdeling, og møder 
sadledes veludrustet til Overtagel-
sen af Faderens Gerning, 

(1)61,1edes Peter fik 
juledagene til at ,gaa. 

Peter er fingernem og altid i Ak-
tivitet. Det er utroligt hvad han 
kan faa ud af næsten ingen Ting. 

Han har lavet en Skrabernaatte 
af brugte Patentpropper fra ølfla-
sker og den dejligste Dukkestue til 
sin lille Søster. 

Bornholmsk 
Fantasi. 

Al Jordens Befolkning 
kan stav paa Bornhulm. 

Ak, tænk om en Slægt 
saa kivagtig og olm, 

blev alle didhen transporteret I 
1.1 tænk om I Damper 

paa Damper de korn, 
hl øen var stopfuld 

og _Verden" var tom, 
og saa Øen med em eksphaderetl 

Da blev der en Jubel 
blandt Jorderigs Dyr. 

GJaifer løb om 
mellem uddøde Byer, 

og Strudser paa Jernhan'atarioner. 
Skov vokset op 

mellem Bytorvets Sten, 
og Slør-Blegeten bredte 

en marevaad Gren 
over Rifler og rustne Kanoner. 

1 Bibliotekerne grode der Græs 
over Bøger med Gaader 

og Tanker i Læs 
under styrtede Murkapitæler. 
Tankerne riadned' 

og Gaaderne med. 
Men tæt om Bd'ruhrilm 

var i Havet el Sled, 
hvor det stimlet!' med 

rede Makreller. 

Harold Ilergistedt. 

Forretningsoverdragelse. 
Det bekendtgøres herved at Anton Sonnes Maskin-

snedkeri og Byggeforretning i Allinge efter inde. 
haverens Dod ,fremtidig fortsattes iaaledes. 
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A: Sonnes Byggeforretning ved Chr. Sanne 
Herman Th, Mortensens Maskinsnedkeri. 

==" 

NB. Udestaaende Fordringer til Anton Suranes Miskinnedkeri 
og Byggeforretning bedes indbetalt inden 15. Februar 1926 

Ar vingern.• 
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I Henhold til ovenstaaende anbefaler 

Undertegnede sig ;ned alt til 
Byggeforretningen henhø-
rende, snavet nyt som Reparatio-
ner, ligesom Ligkistemagasinet 
bringes i velvillig Erindring. 

Ærb. 
Chr. Monne. 

Fineste onnin 
i Glas, Krukker og Spande sælges til laveste Notering. 

Rigtig god blandet Frugtsaft sælges a 45 Øre pr Halvflaske 

God Kirsebærvin i Dunke. God Portvin 3 Kr. Helflaske 

Nitertelig gyafi 
for udvist Opmærksomhed 

ved vort Bryllup ,  
Ida og Ansgar Elleby 

finers Gasovne 
og gasapparater 
er meget nedsat i Pris. 

977. C. Yunelf. 

'nilit en3 
Urmager ug Guldsmed 

t Tlf. »a. 

bageri-Ejendom. 
Den Bagermester Gerti. Friherg 

hidtil tilhørende vel beliggende 
Eiendoen i Allinge. hvor i 
mænge Alle er drevet Ha 
gerl og konditori er med 
Motor, Nankiner og Inren 
tur til Salg, eventuel Leje 

Ejendomsskylden er ca, 26,000 
Kr. og Assurancen 44,845 Kr. 

Nærmule ved 
Sagfører Er. 

En hjertelig Tak 
til alle som var med til at 
glæde Patienterne paa Allinge 
Sygehus Juleaften bande med 
Gaver og paa anden Maacle 

Sygeplejersken. 

 

1 sund Lødekvie 
nær Kælving ønskes til Kol»,, 

Avlslir. P. Pedersen, 
Landlyst, Tein St. 

  

Re Bruggarening 

  

uddeler ikke Varer Torsdag d. 7. 
og Fredag den 8. Januar paa 
Grund af Opgørelse. 

  

Bestyrelsen. 

• 11••••••••••••• 
• 

Riografen. 
Søndag den 3 Januar Kl. 8 

 

Den store Sensat ionsfilm 

Foil Speed. 

  

  

3. Del: 

   

Firs Flyvemski[le til Eksres 
i 8 Akter med Verdens modigste 

og dristigste Vovehals Char-
les Hutchison i Hovedrollen, 

 

111 
•••••••••••••• 

 

TEIN lirqslormillg, 

  

Paa Grund af Opvejning er 
Udsalget lukket Tirsdag og Ons-
dag den 5, og 6. Januar. 

Bestyrelsen. 

 

2 pæne Søer 
som farrer sidst i Januar er til 
Salg. 

Nniedegnard pr. Allinge. 

      

Det hænder 
ler eller senere, at De har Brug 

for en lille Annonce. El Værelse 

eller en Lejlighed ledig, brugte 

Sager til Web eller Salg, Under-

visning, Pension eller andet 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 

mindst at avertere i vort Blad. 

jul€1(04ncert 
afholde-. : Rø KIRKE Søndag Lien 
3. Januar Kl 4 under Medvirk-
ning al Violinistinde ha Kerbenh. 
Frk. Agnes Juhl samt stedlige 
Soli og Kor 

Entre 60 Ore. Børn :k.5. -- Pro-
gram iberegnet. 

Billetter fans i Brugsf og Rad-. 
bro. — Indtægten tilfalder Kirken. 

ll[isijeneste g hib?, 
Søndag den 3. janter,.. 

Ols Kirke Kl. 10. Skriften), 9,45 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Luth. Missionsforening 
Søndag Tein Kl. 2,30, Allinge 5, 

H. Mortensen. ' 

M,,todist-Menigheden Glietesdn”, 
Søndag Gu istjeneste KI, 4 Efitn. 

Søndagsskole Ki. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Citronvand 

' Apoi lin2ri,. )  

/ 

fans meget billigt hos 

.977C 7uncfi. 

SPORT SVAtiD 
NY FOkFkSKENDE 
SOMME R DRIK 

Garislw rig 
13rgggerierne 

Undertegnede sig med alt Mn• 
skinarbejde vedrørende, lige-
som mit Lager af kehlede Lister, 
Gerigter og Fodbrædder bringes 
i velvillig Erindring. 

Ærl). 
flerm Th. Mortensen. 



NY  
CARLSBERG 
LAGERØL 

Kørepien. 

11°Jnenrielb«Aaininoi . fle  

Sognegage. 

Rønne 8,25 1,20 6,33 
Nyker 8,43 1,38 6,47 
Klemg,  8,57 1,52 7,01 
RP 9,14 2,09 7,16 
Tein 9,2" 2,24 7,30 
Allinge 9,42 2,37 7.42 
Sandvig 9,50 2,45 7,58 

;,5--la911» 

Sandvig 9,35 1,00 8,15 
Allinge 9,43 1,08 8,23 
Tein 9,53 1,19 8,34 
Rø 10,08 1,35 8,50 
Klemens 10,24 1,53 9,08 
Nyker 10,31; 2,04 9,20 
Rønne 10,55 2,21 9,40 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-tie•ndelg 

Rønne 8,25 1,20 8,35 
Nyker 8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53 1,48 9,03 
Rø 9,08 2,03 9,18 
Tein 9,22 2,17 9,32 
Allinge 9,33 2,28 9,93 
Sandvig 9,40 2,35 9 50 

Sandvig-Rører 

Sandvig 9,25 1,00 8,15 
Allinge 9,32 1.07 8,22 
Tein 9,41 1,16 8,31 
R++ 9,511 1,31 8,46 
ICIentetiS 10,11 1,47 9 02 
Nyker 1022 1,58 0,13 
Rønne 10,40 2,15 9,30 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller ruing ,  
ler De en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, imr De snarest aver-
lere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c 1800 Hjem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil . derfor saa 
godt som. altid bringe et 1,1freds-
siillende Resultat. 

Erindringsliste 

Borgniesterk(Aturet 2-4 F.ttni. 
Dampskibsexpedirionen, sabel) ved Ski-

benes Ankoin,st rip Afgang lirsdag 
ng 	Elterni 15,,inday; ug 
I orsdag Form .  

Llistriktalægen 8--9 og 2---3 
Folkehngsamiingen (Borgerskolen 1 Sal 

Læsestuen: Søgnedage fra .5-9 Ettm 
lidlaan Mandag og ;-redag 7-,  h, 

saml Tirsdag 3-4, 
Hjuelpeltassen : Form.. Arb. Wald, Larsen 

Kasserer Stil. Klaus Svendsen, Sande 
Jernbanest. er aaben fol Linda 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kminnerkoniuret it) 11 og 2 4 

Diskoillobatiken .e -4 Ettm, 
Ostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2 ,15 
kandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Clornititka, 
Sparekassen 10-12 og 2 -4 

i Sparekassen. 10- 12, 7-4 
Branddirektøren do. 

Statsinstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kofoed Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationen 9- 12 og 2-6 
Tmakan r..1 t 	12 Fnini, 2- 	Titerm. 

Vi har et stort Udvalg- 

TRIKOTAGE, 
som sælges til uhørt billige Priser. 

ilet og vrangstrikkede Bornestromper fra 1,10 
Svære danske. Damestromper 	 2,20 
B *reuldtrøjer,. heluldne Ira 	 95 
Børnebenklæder Ira 	 1,25 
Svære Herre-Undertrøjer 	 2.25 
Patentstrikkede Herre-Underbenklæder" 	2,65 
Uldne Herreveste med Ærmer 	5,50 
Svære Herrehandsker 	 1,00 

Et Parti heluldne engelske Bornestrømper srelgesifor 1,00 
pr. Par saa længe Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 

r-- 	 
Oorilliolms 8pre- & laafielfilsses 

Afdeling i 

Kontortid : 10-12 og 2- 4. 
Renten af Indgitud er 

3 Ileinneder% 11p‘igelse 	 4.5 pi% p. n. 
Almindelige Spnreknionevilkanr 4 	 • 

. 	• Folio 
i Forsorgebeenardelingen 	,. 	3,5 	• 	- 
hvortil Priemle, hidtil 2,5 pst.. 

ULDTÆPPER. 
Vore nye Uldtæpper er nu hjemkomne og sælges billigt. 

Graa. svære Tæpper 4,25 
Bløde, uldne 	do. 6,00 
Store, 	lyse 	do, 8,50  

Ekstra svære 	do, .12,00  

13arnevognstæpper 1,75 

Nordlandets Handelshus. 

tjur et meget hort 	i 
erretoiriettion o ?trheill5toi. 

ittorte'",)abitte ifra 	r. 42. 
s}3taa Cerac,.;.4)abitter fra 	= 55. 
5Blaa e-erge5bettftwber fra = 10,50 
,2trbeibg)e n flæber 
lliteritattffe elleraM 
trbeib(;beite i 
bo. 	i 1117 

= 6,50 
- 9;75 

5,50 
6,50 

Nordlandets handelshus. 
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BORNA MARGARINE 
• 
• er fin, frisk og velsrnilgende og giver 

• • 
• 

• • 

• 

• 
• • : LÆKKERT SMORREBROD 
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Trifoleums Markfrø 
Bestillinger paa Frø at levere i Foraaret 1926 bedes 

venligst tilsendt os, og vi leverer allerbedste Sorter til 

alltrbilligste Priser. 

Bemærk Trifoleums line Analyser. 

S ?.?robfilrorreinim3 

Fyldte Chokolader 
„A IL I3 A" Spise-Chokolade 

19ANKER" Cacao kun i i/s kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Jens Hansen. imeiffi~.~.~~ 
Alle Mennesker, 

tiåri 

hvorledes 

CLOtr1141' 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokola.le 

FINESTE DANSK FABRIKAT 

Vi anbefaler os 
med et meget stort Udvalg i Manufakturvarer. 

Herrekonfektion: 
Blaa teakhi-der 	4,50 

Herrelingeri: 
Arbekilmmkjorter, 

Graa 	do. 6,50 hiemmesyecle 5,00 
MolnkindabenkLeder 8,50 Do, 	ilt prima Twini1rerred 325 
Arbejdabinmer 5,50 Hanchetakiorter 6,25 
Svære Jakker 7,50 Undertrojer 2 25 
Arbejdsvel te 4.50 Svære do, 4,25 
Gran Habitter 4E4,00 Seler, god Kvalitet 1 . 50 
Bina 	do. 55,00 Sviere Arbejdroinkker 50 
lityrirojer m. Uldfor 39,50* do. 	uldne 	do. 1,10 
Herrefrakker .18,00 Stærke Korehandmiter 1,00 

Nordlandets Handelsflus. 

Geværer 
Husk alt bebe ifiguir:„aatsrkoenrer 

Stokke 
Blaar, Patronbælter, Pudsestokke, Rygsække. 
Hagl i alle Størrelser, Filtpropper, Papskiver, 

Patronhylstre. 

Altid billigst i 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

gt› 

CtirlSheS 

export 
øl 

slanke Pasker 
m.C.7u/at-i1k. 

ELLA 

9y9er  el 
fisic9ce4keL 

q/P 

1 

De bedste Kvaliteter i 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrolser baado til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-

ser  og Skjorter, Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

fremstifles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojflne Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i -Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

1~1~111101101111.111~~ 


