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Hver Dag river vi et Blad al vor 
Kalender — en Dag af vort Liv. -

Alle disse hvide Blade, der illustre-
rer vort Liv, smides i Papirkurven, 

alle disse renrundne Dage, lyse og 

glade, nierke og triste, der geminer 

vore skiftende Stemninger, kommer 
aldrig tilbage, og det er med Vemod 

vi ideg ser, al det allerede er Jule-
aften. Hvor Tiden løber, selv i disse 
mørke og triste Dage, hvor ellers 

hele Naturen ligger i Dvale. Kun 
Menneskene synes ikke at have Ro, 
de spejder forventningsfulde mod 

det nye Solhverv, det nye Aar. 
I fire lange Aar har Menneskene 

nu holdt Jul under Ki igeris vanvit-

tige Myrderi — endelig i Aar kan 
vi atter fejre den som den Fredsfest, 

den r Virkeligheden er, Det knu-
gende Tryk er borte, er et over-

staael StadiuM. Og se, de fire lange 

Krigsaar tegner sig nu for os sent 

en uhyggelig Diens!, dobbelt uhyg-

gelig vel for dem, der har gennem-
levet dem paa nært Hold — men 
dog ell Drøn', der ikke vender 

bage. 
Vi kan derfor med god Grand 

i Aar fejre Julen som den store 
Forsonings- og Glædesfest, og selv 

om Midlerne er snuse og meget 

endnu mangler at del, vi er vant 

til at glædes ved i de glade Jule-
dage, saa har vi dog nok til at 

skabe Juleglade, haade for os selv 

og andre. De knaptilmaalteJulelys 

vil sikkert ogsaa i Aar faa tusinder 

at Batneøjne til al strimle, og Jule-

træernes Godter vil sikkert smage 
ligesan herligt, om tie end ikke alle 
har udenlandske Navne. 

De f la milen& har endnu mange 

Varer i deres Bulliker, der egner 

sig som kærkomne Julegaver — og 
uden Rationering. Bør vi da ikke 
alJe være glade og ønske hverandre 

en rigtig glædelig Jul og et godt 
og lykkebringende Nytnar. 

En Juleaften. 
—o— 

Det var slet ikke rigtig Julevejr, 
hverken Sne eller Frostvejr, men 

Søster Else hjalp Mo'r at pynte Ju-

letræet, som stod i Havestuen, og 
hun gik hvert øjeblik gennem Spi-

sestuen, hvor Børnene var, med en 

hel Masse smart og store Pakker i 
sit Forklæde. Anna havde bestemt 

set noget, der lignede Skorstenen 

paa et Dukkekomfur, slikke ud gen-

nem et stort Stykke grant Papir; 
og Karl sad og spekulerede paa, 
hvad lian dog kunde fan af Mo'er, 

for Else havde sagt, at det var lod-

dent og brunt. Del matte vel være 
en Skindhue, men det brød lian 

sig egentlig ikke om ; han havde 

et svagt Haab om, al han fik en 

Kniv al Onkel Herman, for han 
havde, sidst lian var der, paa en 

noget paafaldende Maade ført Sam-

talen hen paa Knive og spurgt Karl, 
om Eskilstuna eller Tvillingerne var 
det bedste Mærke. 

Nu var Træet pyntet, og Mo'r og 
Else gik ind, for at klæde sig om. 

Børnene gik ogsaa ind for at 

pynte sig lidt, inden Frøken Møller 
kom, og Folkene kom ind, og Træet 
skulde tændes. Stuerne laa i Ro og 
I fakinorke, men fin Kokkenet lud 
Klirren nl -Glas, ug en liflig Dult 
al stegt Gaas trængte af og til Re:li-
nen, Dørene. Fra Gaarden lød Klap-
rer' af Tresko; det var Karlene og 

Husinwodt.ne, der skyndte sig at 
give Heste og Køer den sidste Af-

fodring for saa al komme ind og 

pynte sig til Helligalten. 
Det var en indlemmes! Proprietær-

gamet paa Landet, nogle Ina Mil 
fra Købstaden. Herren i Huset var 

en dygtig Landmand og en kærlig 

Fader og god 1-Iiistmtid, og Mode-

ren var en rigtig prægtig Kone. 

Der var jo nok en og anden al 
Naboerne, der skumlede lidt 0, er, 
at -de var „hellige", men der var 

dog ingen de hellere vilde have til 

Formand i deres.Foreninger og Sy-

gekasser, og derfor havde lian ofte 

større eller mindre Beløb liggende 

i Pengeskabet i del lille Kammer. 

— Nu er Klokken blevet 6. I lun-
den, den gamle Rektor, geer som 

en rasende, og Gangdøren gear. 

Ind hæder tørst Frk. Møller, Almue-

skoleria Lærerinde, i en sirlig graa 

Kjole og ined el Nier, hvori findes 
en Ilet Mængde sulaa Pakkel i ly-

serødt Silkepapir, soul hun under 

en hviskende Samtale betror Else, 

der forsvinder med dens i Havestuen. 
Folkene samles i Spisestuen; de 

er straks lidt forlegne og haler dæm-

pet ; men det hjælper, da Børnene 
kommer ind, for de er gode Kam-
merater med dem, og saa faer de 

Munden paa Gled. 
Men nu høres en voldsom Gøen 

og Lyden af flere Sivridt pari Sten-
trappen, og lidt efter kommer Jom-

fru Mortensen Ind og melder, at  

en halv Snes Aar ældre og er tredie 

klædt med el vist Friløb til Lapseri. 

Han slam ud med Høanden og be-
gynder med københavnsk Tunge-

færdighed: .Ærede Frue', siger han 
„jeg beklager meget, at jeg Irma 
fremstille mig for Damerne i et 

mangelfuldt Toilette, men Tiderne 
er Skyld i, at min økonomiske For-

fatning for Tiden er mindre heldig". 

Forældrene vekslede el Blik, og 
Moderens Ansigt udtrykte Ulyst til 

at laa disse uhyggelige Mennesker 
som Julegæster; men Faderen over-
vandt sin Uvilje, hvis han ogsaa 
havde næret en" sandart, og sagde 

højt: „VI byder de to fremmede 
velkommen og beder Dem holde 
Jul med os. Paa denne Aften skal 
Ingen grin sulten Ira vor Dør". 

Der blev nu sørget for tørre Strøm-

per, og de blev mere eller mindre 
opldredte i Faderens aflagte Tøj, og 
Julefesten tog sin Begyndelse. Da 

de havde sunget „Glade Jul" og 

e dog — hvilken vidunderlig Skov I 
Det er vist selve Alarldinsliteen, 

pyntet og udstyret lige til Julen. -
Kom, lad os skynde ost Alle har Lov 
til trit at færdes i Julens Have, 
hvor julens Træer under Stjerneskær 
bugner af mangen forønsket Gave. 
Næsten den er som en mægtig Rutik, 
hvor man kan kube alt uden Penge; 
blændet bliver det henrykte klik 
paa alle de stirrende Piger og Drenge - 
se, det er Julens /E.ventyrskov 	. 
an. lad os skynde os, alle har Lou'? 

Folkene havde !anet nogle nyttige 
Gaver, korn Turen til Børnene. -
Anna hoppede henrykt om, for hun 
havde facet Dukkekomfur og et lille 

Strygeblærlt med Jærv, og Karl sad 
fordybet i at undersøge en Kniv 
med lem Blade. „Men vil du slet 
ikke se Mo'rs Gave", sagde Fruen 

og pegede paa en Kurv, hvor der 

laa en brun Bylt „Vuf', sagde 

Bylten, og tænk, det var en levende 
Hundehvalp. Der Islev en Henryk-

kelse! Mo'r mente, al Rektor var 

saa gammel, al han kunde trænge 

til en Medhjælper. Nan, der var en 

Latter og Snak og Glæde, og de 
to fremmede Mænd sad og saa til, 
og Børnene korn og gav dein Æh,. 

ler og Nrel med Figen og Konfekt, 
og tilsidst kunde de næppe holde 

paa det altsarnmen. 
Men nu kom det øjeblik, da Jom-

fru Mortensen slog Fløjdørene op 

til Spisestuen, og der strimlede Bor-
det med Selvtøj og Glas, og foran 

Mo'rs Plads stod Ganseslegen. 
Faderen bød Frk. Møller Armen, 

og de to fremmede blev bedt om 

at gaa med Folkene ned i Folke-

stuen, hvor der ogsaa blev serveret 
Risengrød og Gansesleg. Del kan 
nok være, de tog for sig af Retterne, 
Kokkepigen sagde senere, al de var 

Svaledes drømmer lur Hans og Grete: 
tænk om Miraklet virkelig skelet 

!Ked om Drommen vi kaldte ril Live, 
hvad om alle, der evner al give; 
gav lidt til dem, der ikke har nok' 
Velsignet vilde da Julen blive 
tor mangen er, glædeløs Borneflok. 
Fejrer vi Julen til learners Pris, 
kommet vi selv lidt i Paradis. 
Lad os da kun med gavilmild Haand, 
besjælede selv at en barnlig Aand, 
med Hjertet fuldt af Kærlighed 
gaa ind til Julens Herlighed. 

lige ved al spise Fadet med. Efter 

Bordet korn de alle ind I en lang 
Række og sagde Tak for Mad. Den 

unge, som vi vil kalde Hans, saa 
meget alvorlig og undselig ud, den 

ældre, som vi vil kalde Peter, buk-
kede flot og takkede Fruen for hen-
des Opmærksomhed. 

Nu satte Moderen sig til Klaveret 
og snart lød de gamle Julesalmer 
Ile alles Læber. Peter seng falsk 

med Maj Røst, mens Hans sad og 
saa ud, som han havde Lyst til at 
stoppe Fingrene i ørene. Det pinte 
ham, an del pinte ham ane fortier. 
deligt I 

Hans var pæne Folks Barn, men 

han havde været en vild og gal 
Krabat, der havde luret meget om 

I Verden, en Tid været til Søs; og 
nu I den senere Tid var han kom-

men i Lag med nogle datidige Fyre, 

der benyttede sig at hans Ungdom 
til at faa Magt over ham. Peter var 

en bekendt Indbrudstyv, der ofte 
havde været i Tugthuset, og 'alten 

var de komne til Egelykke „for al 

se paa Lejlighed'. 
Peter havde opsnuset, at Proprie-

tæren havde en større Sum liggende. 

som lian tredje Juledag skulde have 
med til Byen og sætte I Sparekas-
sen der. Peter havde hørt lidt om 

deri Mand og vidste, al han var, 
hvad han kaldte „sandart en hellig 

en", og nu havde han lagt sin Plan 
saadan, at de vilde tigge Juleaften, 
fordi han vidste, at del kunde ligne 

Manden at tage dem ind i Stuen, 
og der kunde han faa Lejlighed til 

at se, hvor Pengeskabet stod. 

Mens Peter nu sad og glædede 
sig over, at de dumme Fisk gik 

lige i Garnet, blev Hans mere og 
mere ilde til Mode. Ligesom han 

traadte ind ad Døren til Kontoret, 
gav det et Stik i hans Hjerte. Thi 

der, over Solaen hang et Billede 

af Christian den Fjerde paa Trefol-

digheden, og det Billede havde han 

set de hundrede Gange, for det 
havde hængt hjemme hos lians For-

ældre. Han huskede endnu, da han? 
Mo'r hang det op, han , havde som 

en l0-anis Dreng staaet og holdt 

paa Stigers, og han saa paa Mo'rs 

Hænder — Mo'rs magte Ildende!! 
l.iee med eel stod Moderen saa 

stilene-tig tydeligt for ham, oz han 

snu tiendes Hænder, som lian sid-

ste Gang sad dein, kndeete og stive, 

som hun lus i 'int K:s'e, og hn i 

sted hulkende og I 'nede si t; ser: 

at blive en he(he Dueug, Der go,,, 
noget vandr pin hans Kind, — det 

manglede tiere, at hin skulde sidde 

og Ilæhe. Blodet susede for hans 

øren. Gid han kunde komme ud i 
frisk Lun. Alling hellere end at 

være her. Hvordan var han ogsaa 
bleven saadan ? En daarlig Knægt 

havde han været i mange Aar, men 

Forbryder var han ikke endnu; men 
nu havde Peter og hans Kammerg-, 
ter bestemt, at han skulde være 
med. Det var da ogsaa fordømt, at 

lem skulde kommune her og høre du 

Salmer. 

Hør, nu sang de : 

„Forkast da Barnet ej, som kommer 
til Hjemmet paa sin trætte Fod, 
og som i Livets korte Sommer, 
trods al dens Glans c'ag vel forstod. 
al  kun i den faste Borg 
faer Sjælen slukt sin Sorg." 

Nej, del var som han skulde kvæ-
les. Han tor op, og aller traf hatte, 

Blik Blik Chrislian den Fjerde paa Tre. 

kedeligt Sjap og Ælte. Børnene der staar to fatt ge rejsende og on-
havde aldeles opgivet at fan Slæde- sker glædelig Juli og Faderen gaar 

føre til Julen, men derfor glædede ud og taler med dem. 
de sig lige saa meget, og de havde 	Den ene er et ungt Menneske 
travlt ined at regne ud, hvor man. paa lidt over 20 Aar ; han ser for-
ge Minutter der var til Juleaften, kommer' og lurvslidt ud i den tynde 
for det var Julealtensdag; men Mo'er Jakke, og hullede Siremper og saa-
sagde altid, al rigtig Juleaften var leløse Sko aabeirbarer et Par bille-

det ikke før efter Kl. 6, Den voxiie hostie Fødder. Den anden er vel 
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Julegaver! 
Endnu en lille Rest Hemming-

varer udsælges ril ' , Pris 

Ridetrup, Sandvig, 

Nordbonkoluts tioelilad 	1 
gear Ira Nytnar ind i sit 7de Leve- . 
an, og kan saaledes sige at have 
traadt sine første Børnesko. 

Man siger, at Menneskenes Stol-
skifte fornyes fuldstændig hvert 7de 
Aar. Hvis det samme Qat.  Tilfældet 
med Bladene, specielt Nord bornholms  

Ugeblad, der jo kummer i sari intim 

Berøring med Menneskene, vilde del 
fra og ;ned det nye Aar udkomme 

i rr. ny, f,mbedret Udgave.  Dette 

er imidlertid kun muligt, naar alle 
vore Læsere i det nye Aar tegner 

sig som Abonnenter af Bladet. 

Husk derfor inden den 27. at be-

stille Nordbornholms Ugeblad hos 
Deres Postbud og forlang Kviltering 
for Beløbe!. Det er kun I Kh  — 

!udvendig. 
Idet vi lakker vore Medarbejdere 

og de averlerende, der trofast har 
støttet Bladet, benytter vi Lejlighe-

den til at ønske alle vore Læsere 

en glædelig Jul 
og et godt Nytaar! 

er. 
e;s..  • 

vi tuns baske at betale den Krone, 
som Nordb.olfiltolnIs Ugeblad koster 

for det nye Italvaar. (ilein nu ikke 
at sige det til Postbudet, naar lian 
kommer. 

Julegier til Bon! 
Julenisser 35 Øre 

Fikse Vejrhane 150 —175 

Trillebøre 150-200 

Trækvogne 150-200 
~lys fra 2 Kr. Æsken 

cBidstrup, Sondoks,. 

lAdekør og Kvier 
hjemkommet i disse Dage og slam 
til Salg eller Bytte. 

Heste af forskellig Alder og Slør-
refse er ligeledes til Salg hos 

Jensen, Heslegaard. 
pr. Tejn St, 

Hasle Hildkorlorfolliing. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres, 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

2 Skærveslagere 
kan faa Beskæftigelse til Vinteren. 

V Sørensen, Borre. 

Nytlige dulmet' 
Barbermaskiner - 

Barberknive 
- Lommeknive 
Skriveunderlag 

Fjerkræsakse 
Brodersakse 

Urkzeder 
Rammer 

in. ru. 

Nordtudets  landelshns 
Insura~,~0~11%,"~ 

CIGARER 
fra 

Eirechsprung, 
P WulfT 

Howitz & Katteistid 
L. R. Høy 
E. Nobel 

haves paa Lager til rimelige Priser 
i hele og halve Kasser. 

Smaa Cigarer 
i Æsker med 10 og 50 Stk. 

Cigaretter med ren Tobak 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10- II og 2 -I 
Borgmesterkontoret 2-1 Elun. 
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial f Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpedilionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm, Mandag og 
Torsdag I-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7 

Sandalt 12-2. 
Telegrafstationen 8 morgen re 7 Atten. 

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr' 

Olsen, ;ilessen, Kontortid 1-1 Em 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset. 

Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  aaben for-Gods 3-12, 2-7 
Hiælpekassen, Forrude Solterm. P. Holm 

Kasserer H. P. Kofod . kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Saltede Makrel 
35 øre Stk. 

saltet Helleflynder 85 Øre  tjekg 

saltet bornis. Torsk 80 — 

lelsallet Klipfisk 
— 	Kliplanger anbefales. 

g. CV. £Cl/LN:' 11 • 

Telefon 12. 

Vi har rigelig ill prim 11El paa Lager 
som sælges Id Maksimalpris — men Melkort udbedes. 

Rent amerikansk Flormel til Julekager 
Bedste dansk do. til Julebred 

Bedste dansk Rugsigtemel 
do. 	groft Rugmel 

Ekstragode Byggryn af alle Slags. 

Nordlandets Handelshus. 

foldighederi — Forældrenes Stue, 

de s l i d le, gro.nite Møbler, Clidfoni-
, en i Krogen, lian saa det hele lor 

sig. 
Han mumlede, at nu nianke tran 

gaa. Peter kom ham til Hjælp; han 

handue trem og takkede i smukke 
Vendinger ku den behagelige Alten, 
og Proprietæren gav dem hver en 

Krone til Naltelogi i den nærmeste 
Kro, og saa gik de. Da de vare 

komne ud al Lindealleen, standsede 
Peter, slog sig pas Lagrene og lo. 

,De gik i Fælden,' sagde han, 

„Nej de hellige, de er dog de stør-

ste Idioter, der er til: Ja, nu ved 
vi da Besked. Der er halvanden 
Alen op til det Vindue, der vender 

ud til Haven. Vi løfter hele Skabet 
ud af Vinduet og kører det væk 

paa en Trækvogn imorgen Aften, 

naar de alle er i Prrestegaarden. 

Hører tykke Mortensen noget, saa 
dyr hun sig nok, naar Mia er ene 

i Huset." 
Hans sagde ikke noget, men blev 

staaende. 
„Naa, hvad gear der dog af dig«, 

sagde Peter. 
Og nu kom det — langsomt og 

stødvis, med rystende Stemme kom 
del, al han vilde ikke mere. Han 

skulde ingee forraade, men han 
vilde ikke. Han følte Dødens Angst, 
men han saa kun sin Moders An-

sigt, hendes hvide Ansigt. Det hjalp 
ikke, alt hvad den anderi truede og 
bandede. 

En halv Time eller gik Peter al-

ene ad Vejen til Kroen, og næste 
Morgen fandt Karlene fra Gaarden 

Haus halvdød, forsIaaet og mishand-

let og med et Knivstik i Siden. Han 
kom 'il sig selv, blev plejel og for-
bundet, og bad straks om et tale 

med Herren; og skønt hans Ord 
var forvirrede, forstod man dog saa 

meget, at Folkene blev ved Gaar-
den, der skete inle) Indbrud, og 
Pengene kom i god Behold til 
Byen. 

— — — 
Hans blev paa Gaarden, korn i 

Tjenes te der og blev Havekarl; og 

mange Aar efter sagde hans Herre, 
at bedre og mere tro Karl havde 

han aldrig haft. Han var Børnenes 

Ven, og ingen forstod som Hans 
at lave Skibe til at sejle [ned i An-
dedammen eller snitle Møbler til 

Annas Dukkestue. Men en slille 
Fyr blev han altid. 

En Dag spurgte hans Herre ham 

hvad der havde gjort, at han vendte 
sit Sind om, og Hans pegede pas 

Billedel af CM-isnen  den Fjerde pas 
,treloldigheden", Proprietæren for-

stod visl ikke rigtig, hvad han :nen-

te, ,Ja, efterlign kun ham", sagde, 
han, „hans første Skib hed Spes, 

det betyder Haab, og det sejlede 

han i Sænk. Vi sejler alle vort Haab 
i Sænk, men tro mig, kære Hans, 

saa gør vi klogt i at gaa ombord i 

den Skude, som hedder „Den hel-
lige Trefoldighed", 

Frit Ordskifte. 

Paa Grund af Pladsmangel har 
nedenstaaende Artikler ang. den af-
lyste Dilettantforestilling i Allinge 
først kunnet optages f delte Nr. 

Svar til Hr. F. G. Sund. 
Deres Svar til mig angaaende 

Dilettantkomedien i Allinge drager 
De en Sammenligning mellem denne 
og den afholdte Smørudstilling i 
Rønne den 12. ds. Kan De, Hr. 
Su d, du ikke indse, at der er be-
tydelig Forskel paa, al 8 a 10 Men-
nesker kommer sammen til en Smør-
udstilling, foretager Bedømmelse af 
Smørret og gaar derefter hver til 
sit ,straaleformigl', om De vil,  — 
og saa en Forestilling, hvor der 
helst, om det forønskede økonomi-
ske Resultat skal opnaas, skal sam-
les 2 a 300 Mennesker. Jeg synes 
dog,  at del haltende i denne Sam-
menligning er ret iøjnefaldende. 
Helt afsondre os fra Samkvem med 
andre Mennesker det kan hverken 

De eller jeg. løvrigt forundrer det 
mig, ar De føler Dem beløjet til at 
trædet Skranken for Bestyrelsen for 
Haandværker- og Induetrilowningen. 
De maa jo azbenbart have den Me. 
niug, at nænne Bestyrelse ikke er 

•kompetent' til selv ar kunne for. 
svare sig. Deres personlige .-Ere 
kan jeg dog ikke have krænket, da 
jeg-  ikke med et Gid har omtalt 
Deri/ eller Deres Meddelaglighed i 
den paatænkre Forestilling. Forre-
sten Tak for Deres gode Raad og 
tillad mig tfl Gengæld ogsaa at give 
Dem el godt Raad, nemlig dette 
vent med at skrive Bladartikler til 
De kan gøre del uden andres Hjælp. 

Svar H Hr. Teglværksejer Pavlsen. 
Hr. Puvlser er øjensynligt blevel 

ærgerlig [Munde, over at jeg har 
tilladt trug at fremhæve del uforsvar-
lige i ar arrangere større Sammen-
komster i denne Tid, da den span-
ske Syge efter alt at dømme er i 
Frerrigair g her I Kommunen, og jeg 
Iran paa en vis Maade godt forstad 
denne Ærgrelse- Det er jo altid ke-
deligt, nuar det, mini har planlagt 
og arbejdet for ikke bliver til neget, 
og ganske i Særdeleshed, naar det 
som i dette Tilfælde drejer sig om 
at skaffe Penge til et godt Forniaal. 
Jeg skulde under normale Forhold 
være den sidste til at lægge Haand-
væi ker- og Industriforeningens Be-
styrelse Hindringer i Vejen, men 
under disse Forhold, da sari mange 
Menneskers Liv og Velfærd slaar 
paa Spil, dit synes jeg, at Hensynet 
ti] en enkelt Forening maa vige og 
sættes i anden Række, og jeg tillod 
mig af den Grund at henstille til 
Bestyrelsen at aflyse Forestillingen. 
Det er denne Henstilling Hr. Povl-
sen har taget mig meget unaadigt 
op, og hvorfor nu egentligt det. 
Havde del ikke været mindst lige 
saa rosværdigt, out Bestyrelsen af 
egen Tilskyndelse havde allyst Fo-
restillingen, naar den saa, hvordan 
Sygdommen greb om sig, som at 
lade sig tvinge der til af Myndig-
hederne. At Bestyrelsen ikke skulde 
være „kompetent«  til at bedømme, 
om det kunde være sundhedsfarligt 
eller ikke, at saa mange Mennesker 
kom sammen, del kan jeg dog ikke 
forslaa. 

1 Følge Bornholms Social Demo-
krat var det nemlig paa Foranled-
ning af de herværende Sygekassers 
Bestyrelser, at Amtslægens Mening 
om Forestillingens Afholdelse blev 
indhentet, og naar disse var i Be-
siddelse af den fornødne „Kompe-
tence' til at kunne bedømme Sund-
hedstilstanden i Byen, hvorfor saa 
ikke lige saa godt Bestyrelsen for 
Haandværker- og Industriloreningen. 
Delte, at Tilladelsen blev taget til-
bage, saa snart Amtslægen fik Sa-
gen forelagt, modsiger Hr. POVISCo2 
Paasland om, al en saadan Tilladelse 
ikke gives i disse Tider, uden at 
Sundhedsautoriteterne først er fore-
spurgt. 

De anbefaler mig, Hr. Povlsen, 
at vende hele min Energi mod de 
Sammenkonisier, hvortil Tilladelse 
ikke kræves. Men har De da ikke 
læst den sidste Halvdel af min Ar-
tikel, hvori jeg jo netop annaler en 
af disse Sammenkomster. 

Hermed er denne Debat afsluttet 
for mit Vedkommende, Jeg ønsker 
ikke at være med til at „tærske 
Langhalm' over Emnet, for andet 
kan det dog i Længden ikke blive. 

Mejeriet „Kajbjerggaard" den 18. 
December 1918. 

Th. Ni. E. Hansen. 

Vinter. 
—.a— 

Nu gear det atter mod lyse Dage 
— fra Solhværvsnd imod Veer, 
mod Livets Vaagnen og 

Sindets Blomstring, 
mod Lysets Lykke det gaar, 

Og Spirer drømmer i Fostersøvnen 
om Grolid, Solskin og Gry. 
Vi selv, vi drømmer i Mørkesøvnen 
om frit al vaagne paany. 

Endnu er Mørket saa tæl om Lande 
og Lyset kryber i Skjul. 
En enlig Stjærte I Mulmet lyser, 
den klare, smilende Jul. 

Som Barn jeg vaagned i .lulegryet 
med sære Drømme om Vaar, 
om Lysets Blomstring 

i Vinterrnulinet, 
som ingen fuldtud forstaar. 

Fra Granens Grene 
Blod Harpixduften 

og fyldte Sindet med Fest. 
Det groarie Træ i den triste Vinter 
det val en kongelig Gæst. 

Del var et Tegn i vor 

Tvivl og Kulde, 
at nu var Værket fuldendt ; 
Nu gik det aller niod lyse Dage, 
for Solen, Solen var vendt. 

Nu gik det alter mod 
Foraarsjævmlogn, 

det gyldne, rullende Hjul. 
Jeg saa den stundom 

bag Vintermulmet, 
saa lys, forjættende Gul. 

Og alle Spirer i Vinlernitilden 
— de har vel følt som en Sang, 
al Solen vendte niod lyse Dage 
slim stene, evige Gang. 

Og Gratien stod der. 
Og Harpixdulten 

med Jubel fyldte riiii Sind, 
med festlig Jubel mod nye Tider 
soin Julen varslede ind. 

Del var el regn paa, 
at Livets Vælde 

er grøn og ej skal (organ 
men løfter sejrrigt sin kække Fane 
i Aarets bitreste gra a. 

Naar alle Sommerens Løv var visnet 
og længst i Mulde var lagt 
stod der tilbage en Hær af Graner 
om Livets Vælde pas Vagt. 

Der kommer Dage med bitter Kulde 
og hvide Flokke af Sne. 
Men aldrig slukkes mit røde Hjærte 
af Vintrene Kulde og Ve. 

Naar Dagen gemmet sig 
fjærrit i Vester 

bag Nattens Mørke og Ro, 
søs vil som Planter paa 

Himlens Enge 
de spinkle Stjærnekim gro. 

De dækker Himlen, 
de gyldne Stjærner 

saa tæl fra Nord og til Syd. 
De stirrer paa os i Vinternatten 
med øjne, skarpe som Spyd, 

Se Kassiopeia - 
og der Orlon, 

den kække, trodsige Fyr, 
der tøfler Kappen og 

svinger Sværdet 
imod den truende Ty r. 

Jeg kender Trodsen 
mod Nat og Kulde, 

den trodser Afstand og Tid 
Orlon — vi to har endnu Ungdom 
og Værget rede til Strid. 

Og snar( skal meldes, 
al Solens Stridsvogn 

har naaet Vinterens Lejr, 
Og Vaarens Mildhed 

skal aller blomstre 
for dem, der venter paa Sejr. 

VI drømmer alle — I Nallemulniet 
starir Drømmens hvidlige Damp. 
Og den er sheik og 

skal vinde Slriden 
hvis Drøm er bleven til Komp. 

I Søvne drømmer de spæde Kime 
en Drøm saa Irodsig og strid. 
Igennem Drømmens 

forborgne Kampe 
de naar  til  Bristningens Tid. 

Mod Livets Vaagnen og 
Sindets Blomstring 

gear Drømmen trodsig og stærk. 
Og vaagner Verden 

paa ny al Mulmet, 
saa er det Drømmenes Værk. 

Og vid forvis', mine Mørkedreenme, 
at Vaaren vaagner paa ny. 
For jeg har drømt 

som i Fostersøvnen 
om Grotid, Solskin ag Gry. 

Chr. Slub forgensen. 

Gudstjenester op titler, 
Juleaften. 

Allinge Kirke Kl. 5 Messelaldsguds-
tjeneste. 

1. Juledag. 
Allinge Kirke Kl. 101,/, Pastor H. 

Møller. 
0!.•; Kirke KI 21/9 Pastor H. Møller 

2. Juledag. 
Allinge Kirke Kl. 10 Ve Provst Bostup. 
Ols Kirke Kl. 21/2 Provst Bostup. 

Søndag den 29, December. 
Allinge Kirke Kl. 10V2 Pastor Chri-

stiansen.. 
Ols Kirke Kl. 2'/ Pastor Gurisliansen, 



Allinge Kolonial og Pmhildforreloiog. 

Solo-Kaffe 
Normal Kaffe 

Kafola 
Rloha Maltkaffe 

— Mocoa 
— TileasfnIng 

an belnies. 

J. B. Larsen. 

Blommer 
Ruplaser 

'forrette Æbler 

anbefales 
Ira 

Store friske Citroner 
Ægte Husblas i Blade 

store sode Mandler 

Abrikoser, syltede i Daaser 

Fersken 	do. 

Store Muskatel-Rosiner 
du. 

sa:s 'oilligst 

Nordlandets lintleishes 
En flot Gig 

med ICugleIeler og Fjedre, engelsk 

Facon. I. brugt Gig, en 3-sædet 

Yr 	yvogn, Kaner og Land- 

mandsslæder Maar billigt til Salg 

eller Bytte. Telefon 45. 
Karetmager 

P. Jul. Andersen, Hasle. 

Porcelæn 
og Glasafdelingen 

er godt forsynet træd 
Spisestel, Kaffe- og TiresteI 

Vaser og Nips 
Urtepotteskjulere 

urtepottestativer in. ni. 
Glassknole, Hajetter, 

Lagkagefade 
91-, Vin- og Likørglas 

Vaser 
Sirattle og Nips 

fra den kgl. Poreelærifabrik 
stort Udvalg I 

.Mahogni-Fotografirammer 
Papirkurve 

Sykurve, Syæsker m. 

P. C. Holm. 

Iloskr Ile hl Juk 
Ægte Tobak, 

Rom, 
Cognac, 

Vine, 
da ring til Telefon Sandvig 17. 

Extragode Sorter 
af 

Buddingpulver, forskellig Smag 
Bagepulver, Ægpulver 
Crempuiver, Essentsee 
Cardemomme, Canel 

og de fleste andre Krydderier sæl-
ges i 

Nordlandets hilleislies 

Ghristion Soendse 11 

Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nexo 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Blodbudding 
i 2 kg. Daaser. 

Leverpostej 
i 1/.2  kg. Daaser. 

Alling Kolonim- og Pral[Amelgifig 

Gilette Barberblade 
er atter paa Lager. 

Endnu haves en lille Beholdning 
prima Barbermaskiner 

til gammel Pris. 

'-'21 0CIT'5e11. 

Et Par 
Klædesko 

med Gurnmieaaler 
er en nyttig 

Julem "Ekr-V"dar, 

som enhver vil blive glad for. 
Frias i alle Størrelser i 

Noitodels Naadelsilos 

En Ponnyvogn 
n g en Gig med Sele til en mindre 
I-test er ril Salg eller kat byttes 
ined en stene Ponnyvogn. 

Best. Jensen. 
lullegaard, Olsker. 

En Karl, 
vant til Heste, søges straks. 

Slagler Aug. Hansen. 

.11111•11■11111■••••••■• 

Chokolade og 
Cacao 

fans hus 

Hils Kolonial- 
oi Prodiiktforreliliz 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbrernaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
Prod u'ittorretning 

Marzipanfigurer 
og 

Sukkerfigurer 

Konfekt og Chokolade 
i fikse Juleæsker 
er hjemkommen. 

Det anbefales de ærede Kunder at 
forsyne Dem i Tide, da jeg kun har 
kunnet sikre mig et begrænset Kvan-
tum. 

a g3. £Cit 

GodniQgskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Nye Konfektrosiner. 
Figen 

Noddekterner 
Citroner 

forventes paa Lørdag. 

J. B. Larsen, Å ilituze 

By- og Herredsfuldm cegtig 

Johannes Kofod, flask 
træffes pan Randhuset I Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Til Jillehapiq 
anbefales vort 

Prima Hvedemel. 
Bagepulver 
Citronessents 
Bandelessents 
Vanilieessents 
Vanilletabletter 
Vaniljesukker 
VanIllestienger 
Kardemomme 
mode Handler 
bittre do. 
Roeymer 

Allinge h olonial- og 
Produktforretning. 

Prima An:chovis 
i las Vægt anbefales Id billig Pris. 

J. B, Larsen. 

Familiegrisen 

r,  

Livet var sløjt for er: Ns•e, 
der fandtes sttart !!:ke lier Grise'. 
Krigen har voldet os Tort, 
-- næsten al Ting kan kun faas 

paa Kort! - 
Men da Nødgin var siers!, heldigvis, 
vi fik en Famillegris, 
der trivedes godt og tik ypperligt Sul, 
og Eu skal den slagles Ill Jul. 
Vi æder da hele Klatten 
og levner Grøden til Katten ! 

Sætternisse n. 

6-Iranfacz Æiken ind 

azvarigt? 
Hvordan skal man faa det til at 

se ud, som om Fisken her giver 
sig til al svømme ind f Akvariet. 

I Pul 
rammens 11MISI3 11110 uros 'prr jap 
ras 'iairo)1 port nasaiN parti lapal 
-rig port' pari jar2isuv raten eedrap 
num JueN •tapermy io trattsid mal 
lam iapaing ved tia2aris s2trui las 

-Ided Poul lerpol Potilfs!A la illS 

Fikserbillede. 

Her er et Billede fra del mørke-
ste Airrka. Hvem kan finde det 
grumme Rovdyr, der er paa Jagt 
eller de tn forskrækkede Tigerheste? 

Ordspil. 

Du maa ikke bræ ri cl e det friske 
Brænde. 

Jeg ku ride ikke se en eneste 
Kunde i Butiken. 

Flyveren gjorde en Runde 
om den runde Plads. 

Du maa ikke hale i Kattens Hale. 
Hvis det regner, regner jeg ikke. 
Hesten blev sky, da den sari den 

sode Sky. 
Du maa s Ira ni in e dig over al 

blive gjort sandal] til Skamme 

Vanskeligt, 
Hansen : Det er saiumend et sandt 

Ord, at man aldrig skal tro niere 
end Halvdelen af, hvad Folk siger. 

Povlsen: Det kan niaaske 'være 
meget rigtigt ; men kan De sige mig, 
hvad det er for en Halvdel, num 
skal tro. 

Det er dog skrækkeligt som Sø-
rensen snakker i Søvne. 

— Hvad skal han gøre, stakkels 
Mand! Hans Kone snakker jo fra 
Morgen ril Aften. 

?boge blod- & Produldforreolog. 

Julelys og Stearinlys 
i  flere Størrelser, god Kvalitet. 

Marzipan-Figurer 
God Konfekt 

i Æsker ug løs Vægl. 

Hasselnødder. Figner 
og forskellige Smarning til Juletræet 

sælges i 

Nordlandets ihorleishus. 

Kolonialvarer 
forefindes i alle forekommende Ar-
tikler og sælges altid til billigst 
lige Priser. 

Vine og Llkoror 
Fra Hr. J. C. Tellmann 

Cigarer og Cigaretter 
Tobak ker 

alt uden Tilsætning af Surogat og 
fra de bedste Fabriker. 

Conaerves og Safter 
i alle gangbare Sorter bedst og bil-
ligst hus 

P. C. Holm, 

Overreissql, Hojeseo-beleed 
Set, Mortensgade 17, Rene. Telf. 22 
(lidli. Fuldm. ved Bylogedkonturet i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Efl. 

jule-Kaffen 
er kommen 

og udleveres til de Kunder, der har 
afleveret Mærker hertil 

Nordlandets llailtleishlls 

Cigarer og Tobak 
anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

samt Tjærekoste anbefales Ira  

Allinge Kolonial-  fi 
Produktforretning. 

Emalierede 

Kakkelovne 
ha 

C. M. Hees, Vene, 

I firkantede og runde, tan-
derne 

 
Ovntyper, brændselsbesparen- 

de, smuk ng holdbar Emalje. • 
Alen. Kakkelovne og Kom. 

furer I største Udvalg. 
Reservedele og Ror, Sten 

og Ler faas hos 

Roe gærer, 
locrover, 

&teturve, 
gloefulbe, 

Woegrebe. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Isellinmaldeliopo 
er forsynet med 

Værktøj 
til Iiaandværk og Sløjd. 

Husholdningsartikler 
Kodhakkere, IZalTemoller 

Brødskærere 
Emallegods 

Gryder, enral. og sorte 
Knive og Gafler 

Lammeknive, Barberkalve 
Barbermaskiner 

Barberblade 
Remme til Barberknive 

Brodere- og Linnedsaxe 
Fjerkræ- og Ilavesase in. ni. 

Lervarer 
Ita Søholm, Rønne 

Fade, Skaale, Urtepotter 
Krukker 

Stegepander, Grispander 
ni. m. faas hos 

P. C. Holm, Allinge. 

Prima 

Hvefikiksorlkdobrod Taglak og Taggærs 

2 Stenhuggere 
li!emellsker Soulkeriureliliq kan faa lønnende Arbejde hele Vtn-

teren. 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 	 Burrelyngens Stenhuggeri, 

Gode velsmagende Sorter 

og til rimelige Priser 
sælges i 

Nordlandets liafdt1111S.  
Mejeriet Kajbjerggaard 
I Jule- og Nytaatsugen modtager 

Mejeriet Mælk Mandag, Tirsdag, 
T•msring og Lørdag, ligesom Meje-
Tiers Udsalg ogsr,a ,?r anbne nævnte 
Dage. 

Eller deri Tid som sædvanligt. 

Markfrå. 
Bestillinger 	 I 	 P. C. Holm. 

bedes snarest indsendt. 

Læg Mærke til, at alle Dyr som faar 

rigelig Tørvestrøelse under sig 
de holder sig rene og trives vel. Tørvestrøelse optager Am-
moniak af Gødningen, opsuger al Fugtighed og Staldene blive 
saaledes lugtfrie og renlige Rum. Den har en heldig Indfly-
delse paa Hestenes og Plagenes Hove og forebygger Stivsyge 
hos Grisene. Altsaa en Vare som. i Betragtning af Husdyre-
nes nuværende Værdi, bør bruges i stor Udstrækning. 

Pris 15 Øre pr. kg, i hele Læs gives Rabat.lil 

Nordlandets Handelshus. 

hort i Nordbornholms llgebiad! 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 



Far, Far -- er del en at disse 
Zeppelinere? 

Fra det mørke Fastland 

Herren: Hvad er det, du fisker 

efter ? 
Drengen Eller Ulke. 
Herren: Hvad er det for nogle? 
Drengen: Det ved jeg ikke. 

Selvbevist. 
Mor, Mor! skynd dig hen III Far 

og sig, al jeg er kommen ud af 

Ægget. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer, 

Tagpap, Som og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

r.—
Brødrene Anker 

Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. tn. 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

IS400l ra al 1(3110 - S tirroal. Malt 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til Juleri anbefales %I r lir- aq Gulihmedeforratniltf 

kg hat enden et Slidtal 17tlYttig 	 pn5ti  

Ohs Teskeer i Solvplet er atter pari Lager. 

A. M. Lindberg. 

 

Ekstrafin norsk Spegesild 
i  hele, halve og kvart Tender anbefales fra 

Allinge Kolonial & ProduktforPotning 

llorliliolms Spare- & Lunkusgs 
,--------- Afdeling i Allinge ø- -"9---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. is  Modtager Indskud pari alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
af 4 pCt. p, ft , pas Folio til 2 pCt. p. a. 

Et Parti Melasse 
bortsælges til Svinefoder. 	Pris 27 Kr. pr. 100 kg. 

:(Mirith3e Slofonitif- c's 7rohfilforreliiing. 

Pan Billedet man ser el Æg 
af dorn, sum Strudse lægger.  

Desuden ses Hr. Petersen, 
der delle Æg udklækker. 

Med Brændglas og Taalmodighed 
samt Straalerne fra Solen 
han sprænge vil den haarde Skal; 
det har han lært i Skolen. 

Men der var noget inden 
et uelskværdigt Væsen, 
der tog hans Mening ilde op 
og tog ham slemt ved Næsen. 

Julegaver til Herrer 
illanseltetskjorter 

Flipper, Slips og Sløjfer i alle Facimer. 

Rejseplaids til 18, 21 og 30 Kr 

Sokker til mange forskellige Priser. Vanter. 

Halsbind, Uldtrøjer, Kraver 

Mansehetknapper 

Hatte Huer og Kasketter 

Skind- og Voltsdngshner hl voksne og Børn 

Altid de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

"«C›.1Cr4  
3utecaver. 3tilec‘atvr. 

5-Zaffeftel, Zbeftel, U)ofolabejtet, 	pi feftel, aitbftel 
ItrteNItteffjulere, 	omftergla5, (?-s,riintjfactie 

S-Zagefabe, C-pijeffeer, 'Borbf !itu, (offer 
.Voutmeritibe, 2affe, 43ortemolitimer 

3arbermaifilter, (ffillettebiabe 
R3arberfitiue, trimereimite, 3robittarfilier 
4)bhaffeittaffiiter, SZ ogefaøer, etriwicern 
&øer, ct ferofter, q3auber. g>atitre 

Øffer. Gabe. 	orfbiug. 	,foiter 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Prima limp og Ma111113-Touli 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Hasle. 	Telefon 88. 	 Hasle 

Julegave til Damer 
Skindkraver og Muffer 

til mange Priser, 

Pynte- og Kokkenfork læder 
likse Faconer. 

Blondekraver I stort Udvalg. 

svære Damestromper fra 1,90 
Handsker, Vanter, Veste 

Undertrøjer i Uld og Maccosan. 

Uldne Underliv med og uden Ærmer. 

Prima Korsetter i mange Dessins. 

Chemisser ,  'Benklæder. Underliv 

m. ni. rn. 

Enhver kan bese Varerne uden Købetvang. 

Nordlandets Handelshus. 

B i lligste Priser 

Kokkenrekvisitter 
fus.  hos, 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

fiffige 'itiegaber. 
'Billige ,c;_ ittegatier fait ¶e robe i 

cg oliljorer illeb at fore 9.1itougunrer og  vi( 
fælge t)ete 	eftlageret til og 'tuber ..;91bfotbipri. 

&ibbibere iibiceiget,, fra int og 	9tt)taar et 
Varti prima 6innrer, befeubte ficerfer igaretr. 
ter og Z'plyitilofn til meget bi ll ige 13rifer. 

',111t 	meb filtb (53araiiti for at »cvre 
rette og  redte farer' liDell 

Slatiluaub Vibitrit41, Znishhig. 

Moralen stiat,s I falle vil 
— dybsindig er den ikke 
den Struds, der ligger i sit Æg, 

den skal man lade ligge. 

Spændt Forventning.  

Stort Udvalg  

k 

•14! 	.3"U L: 
atibefah.s Juletriespynt og Julelys. Stud Udvalg r Jule- g Nytaarskort 

Indrammede Billeder, Spejle, Syæsker, Sykurve, Admms, Leget øj 
Julepost nr. ni. passende til Julegovm. 

NB. Loftpap sælges til billige Priser. 	Charles Svendsen. 
Basfil Deres Tryksager Alholle lloillrykken 

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Koonvlutter. 


