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,,Vort-Bortholms Ugeblad" 
Antg' t i  mindst 1600 Exetipi 

og forsendes gwr:rtu Postrasend I Allinge 
Sandrig, Olsker, F1ntsker, Re og b,7errunsker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
hue den slynge Udbredelse l Nordre herred 
bilrer hest I etheat Hjem eg egner stg der-
ar fredsl 111 rukdrrg.  

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
opiater gerne Bei.:adigerelse, af enhuer Arl 
hasem Keb, Sal6, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
p,i2aar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer sand paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halraarlig. 

mindet og ..eængsien, 

Violer, Violer, langt i del Blaa! 
Violer, som jeg aldrig nag I 

Violer pas Faders Agre 
nikkende, duftende lagre. 

Jeg sidst deur i Drømme saa. 

Barndom, Barndom, langt i det Blu: 
Livets Viol, jeg ej mer kan naa I 

Den blomstrede pari en Ager 
fjernt, fjant — og saa fager. 

Jeg sidst den i Mindet saa. 

,Længsel, Længsel! Hvor vil du gaa?" 
,„LangvejslLangvejsi Langt i det Blaa! 

indtil jeg naar en Ager, 
violblaa, duftende, lager. 

Der vil jeg evigt gas 1' 
— — — 

Tld Mindet kan ej forsten I 

Puler Vejrup. 

Familien q Samiondel. 
Al Magister Har ald Nielsen. 

Del er med fuldt Overlæg; jeg if  
Titlen 'Iraner Familien før Samfun-

det; thi Familien er bande i Tid og 

13etydning del første. 

Nu tales aede og silde om Sam-

fundel; man kan hverken foretage 
sig dette eller hint, uden det ved-
ro•er Sanifund..1 i større eller min-

dre Grad. Men Familien var del 
første Samfund. 	Hvilken Famille- 
! orm der var den tørste, er de 
lærde uenige om. Den fremhersken-

de Mening er dog, at Formen fra 
først af har været, som vi nu ken-

der dere patriarkalsk, altsag med 
Manden som Familiens Overhoved. 

Og i hvert Fald for den hvide Races 
Vedkommende har Monogamiet væ-

ret det grimdlreggende og været den 
egentlige samfundsbeerende Kraft og 
semfundsudøvende Magt. Det var 

Familien, der i meget høj Grad stif-

tede Ret ; — de fleste al de Forhold, 

vi nu °valører til Samfundet, har 

tidligere været røgtet al Familien. 
Familien er samtundsstiflende ved 

vin Betydning for Slægtens Fortsæt-
telse; den er Spirepunktet for Streg-
telts Bevarelse. Fra socialdemokra-
tisk Side især har nian stillet Teo-

rier op om andre og friere Forhold, 
Planer, der endnu ikke har kunnet 

gennemføres. De Tilløb, der her og 
der har været gjort og gøres, viser,  

nl Planerne ikke er heldige. Og 

del er ikke tilfældigt, al de fri For-

hold viser sig højst ufrugtbare, ikke 

tilfældigt, at el Samfund, der oplø-

ses I fri Forhold, viser Tilbagegang 

i Fødselshyppighed. Mene Famili-

en kan paatage sig at føre Slægten 

videre. Det ligger i, at hele det 

Sæt af Følelser, der gennem dette 

Forhold sættes i Bevægelse — Lej-

ligheden til at føde, værne og op-
drage Afkommet og det, et en Mand 

ved Samliv med sit Barn føler An-
svaret vokse op om sig — giver 

Ægteskabet dets Værdi. 

Men Virkningen af Familiens Triv-

sel er ikke indskrænket hertil. Fa-

milien er i første Grad Sa nilunds-
moralens Vogter. Del viser sig og-
saa, at hvor de moralske Forhold 

slappes, opløses, gear det ud over 

Familien. Moral er en samfundsop-

byggende Følelse, der stadig gen-
opbygges inden for Familiens Kreds. 

Dermed trænger ogsaa sammen, at 
Familien er Indsigtens Sæde. Man 

lærer ikke Indsigt ad andre Veje 
end dem, vore Forfædre gik. Del 

Samfund, vi lever i, virker udtør-
rende paa det Fond af Indsigt, vi 

medbringer fra vort Familieliv. Og 
udtømmes Indsigten, vil det ogsaa 
mærkes paa Samfundet; det vil kom-

me til at lide af Blegsot og Abstrak-

tion — som kun kan kureres igen 

i Familielivet. 
Familien er Kilden til Karakteren. 

Der kræves Ofre af deri, der opret-

holder Familien, al Moderen i Form 

af Helbred, Nattesøvn, Taalmodig-

hed, og af Faderen i Form af Ud-

holdenhed og Arbejde — ofte et 

trælsomt Arbejde og tit med et til-

syneladende kummerligt Resultat -

med fast Vilje til at opretholde det 

Samfund, lian er sat til Vogter for. 

Det er virkelige Ofre, der faar et 

frit og ægte Præg. Og har mani i 

Familien lært al bringe disse Ofre, 

sen kan man tørst gas ind i Sam-
fundet. 

Familien er den økonomiske Fak-

tor, der hjælper Manden tit Arbejde 

for at forbedre sin Stilling, og hvor 

Hustruen øver sin store Indsats ved 

at faa Indtæglene til at slem ell. Der 

opspares en Nations Formue og be-

vares den. 

Men først og sidst er det der, 

Nationens Livsfølelse bliver til. Der, 

hvor man laer Bevislheden om, al 
man er et Menneske, hvorfra der 
udstraaler Liv og Sjæl. Den Følel-

se er det, mere end noget andel, 
der bevarer et Folks Sundhed. Dræ-

bes denne Kim, er Folket dødsdømt ; 
saa kan luen understøtte, sne galt 
man vil. Dette viser Erfaringen. 

Men del er nedslaaende at se, i 
hvor ringe Grad de store Erfaringer, 
Historien har givet os, spiller ind 

— især i politiske Forhold. Vi po-
litiserer pas korteste Sigt, som om 
vi var den første Slægt, Og kun I 

rent teknisk Henseende kan vi dog 
siges at være forskellige fra deri rige 
græske og romerske Kultur, der saa 
at sige forsvandt fra Europa, men 
som en Gang var den egentlige Ver-
den. Del var Kulturfolk, moderne 

Folk, kan riten sige; de havde sto-
re Erfaringer, og har efterladt Bevis 
paa, al de ingenlunde stod under, 

snarere over os. Disse 'Folk gik 
under, og bande for del græske og 

for det romerske Folks Vedkommen-
de er del et uhyggeligt Træk, at 

Familiefølelsens Undergang gik for-
ud for Kulturens. I Grækenland løs-

reves den enkelte og følte sig som 

staaende over andre ; Trangen III at 

stille Ægteskab forsvandt. Og den-
ne Kulmination ebbede ud i en jævnt 
dalende Nedgangsperiode. 

Ingensteds har Familien dog væ-
ret en fastere Helligdom end i Rom 
i den rige Tid. I Retssproget kan 
merl forfølge, hvorledes SlægIsintly-
delsen var den retskabende. Slæg-

ten stiftede Ægteskab. Det var vel 

ikke svært nt Ina delle opløst efter 
Loven, men del skete ikke; Ild Slæg-

ten stod som ar moralsk Mur om 
Ægteskabet. Ad andre Veje end de, 

vi er inde paa, luen i Virkeligheden 

paa samme Mande, gik man mod 
Opløsningen. Det Indvirkede paa 

den Maade, at Ægteskabet blev 

ufrugtbart, nærmest opfattedes som 
en Fornuftforbindelse. Og, Mænderie 

skyede i stigende Grad Ægteskabets 

Baand. 
Augustus søgte at gøre del at være 

Ungkarl eller barnløs saa ubehage-

ligt, at det tvang til Ægteskab. Men 

det viste sig, at der ikke naaedes 
meget ved Tvang. Familien , er et 

Naturprodukt, der vokser frem som 
en Plante. Man kan ødelægge den, 

men ikke fremtvinge den. 

Noget tilsvarende til, hvad den 
Gang skele, tuen pas Grund a! Ti-
den og Udviklingen i større og hasti-
gere Form, har vi i det 19. Andrew 
drede. 

Vi levede og lever paa Tanken 

om den enkelte ; Personligheden er 

den Ener, hvormed man regner in-

stinktivt og moralsk, mens det ler 
var svaledos, at en Mand eller Kvin-
de betragtedes efter den Plads, de 
indtog i Familien. Delte fremtræder 
ogsaa i Betænkningen over den ny 
Ægteskabslov. Man forudsætter f. 

Eks. ikke som en selvsagt Tiug, at 

Hustruen skal passe Huset. Hun er 

vedblivende en Dame, som kan føl-

ge sin Lyst, passe sin Erhvervsvirk-

somhed, eller hvad hun vil. Tidli-
gere var Synspunktet ikke, al man 
i Ægteskabet skulde vedblive at ha-
ve de samme Behageligheden og 
Friheder økonomisk set soul for. 
Synspunktet er ikke nu, at der gen-
nem Ægteskabet optur-  en Enhed 
som i sig selv er en Personlighed, 
noget organisk, der smelter sammen, 
og som Samfundet tager Hensyn til 
og betragter som noget langt vigti-
gere end de enkelte, der danner 
Organismen. 

Og denne Tankegang gennemsy-
rer Samfundet til alle Sider; del er 
den samme, som ødelagde del gam-
le Grækenland. . 

Der er intet mere heabløst og naivt 
end dette at indføre Forsørgerlen 
og tro, al man derved tilskynder 
til Familiedannelse. Og del er psy-
kologisk uholdbart, fordi det ikke  

regner med den enkelte fri Person-
hed, det har noget at stræbe efter. 
Intet er i den Grad Familiens Fjer-
de som Lighed, intet dens bærende 
Kraft som Frihed. Familien fordrer 
Uligheden, Selyhjulpenheden, Kap. 
pestriden for al eksistere. 

Denne Betragtning fører III del, 
som er Hovedpunktet I hele Sagen. 
Men kan ikke fremme Familledan-
nelsen ved Lov, men Familien bør 
aldrig nogensinde være ude af Lov-
givernes Sind. For hver Lov, der 
gives, maa man undersøge, hvorle-
des den kommer til al berøre Fa-
miliens Omraader. Den nuværende 
SkaltelovglvnIng er familieradelæg-
gende derved, at alle stilles lige, og 
derved, ai den Mand, der gennem 
sln Famille har paatagel sig en stor 
Byrde, paaklamres andre, ham uved-
kommende Personer. Det er ikke 
Skattens Størrelse, men dens Art og 
Anvendelse, del drejer sig om, 

Ligelen-Princippet er ogsaa øde-
læggende. Det er en fuldstændig 
Forkastelse af vore Forfædres Be-

tragtning al Manden som den fun-
damentale Familiestiller, der skulde 

paatage sig Byrder. Ingen Mand 
ønsker at blive trykket ned under 
del Niveau, han tilhører. Men det 
er klart, at en Familiefader med Ko-
ne og Børn er trykket ned i et la-
vere Niveau end sin kvindelige ugif-
te Kollega, der kan anvende sin Len 
efter Forgodtbefindende paa sin egen 
Persons. 

Man kan ikke lave en Ægteskabs-
lov, der fremmer Ægteskab; deri-
imod kan man udmærket lave en 
Ægleskabslov, hvor hver Paragraf 
er egnet lit at ødelægge og under-
grave Ægteskabet. 

Alt lyder paa, at vi vil fan en sta-
dig aftagende Ægteskabshyppighed 
med et aftagende Børneantal, ogsaa 

procentvis. Vi er nu her i Landet 
nede paa en Fødselsprocent saa lav 

som i Frankrig før Krigen, hvor man 
allerede talte om Franskmændene 
som et dødsdømt Folk. — - 

Den, der ikke sætter Livet ind, 
kan ikke vinde selve Livet, det gæl-
der den enkelte soul Samfundet. 
Og Nøglens til Samfundet er i Fa-
milielivet. Det er der, den enkelte 
prøves ; svinder det, er Nationen 
dødsdømt. 

Blink. 

Dine øjne er de smukkeste, jeg ved, 
naar du smiler eller driller, 
naar de bede Tsarer triller -
to ovale Riller! - 

Dine øjne straaler lyst af Kærlighed ! 
Og de blinker, og de spiller ! 
Sommetider sidder de pas Sned, 
eller du med Vilje stiller 
dem paa Skru — al lutter Griller. 
Du maa aldrig grus med Briller] — 

Dine øjne er pikante biltesmea 
bagved Hudens bløde Snipper, 
solis bestandig slam og svipper 
i og atter slipper. 

Dine Øjne er sari dejlig himmelblaa I 
Undertiden gram — S0111 Klipper, 
omar du ulaalrnodigt tripper 

og har mange Ting at lænke pas, 
synes, al det hele glipper -

- men jeg kysser dig og nipper 
1 de lange øjenvipper I - 

Erik Sara. 

Stjernen. 
En dunkel Kyst, 

hvis Bjerge btatiligt 
et gyldent Hav 

i Solnedgangens Brand, 
en vinget Band af Rosenblade røde, 
I Baaden sammen glide vi fra Land. 

Langt ude lavt 
en blegred Stjerne skinner, 

jeg hviler tavs mit Hoved I dit Skød; 
mens Kysten bagved 

synker og forsvinder, 
stem Stjernen foran stille, 

stor og rød. 
Thor Lange. 

En Stribe Sol  —  
Sekundvis flængedes Skyen — 
En spinkel Stribe Sol 
baned sig Vej gennem Ruden 
og ramte min Skrivebordsstol. 

Da vaagned jeg op af Dvale, 
som Vinteren sænker ulig i. 
Men før jeg fik glippet mel øjet, 
var Eventyr-Smilet forbi. 

Jeg gemmer det Smil som et Varsel 
det er som et Flaabets Frø 
der — engang lagt i mit Hjerne -
ikke kan visne og dø. 

(B. T.) 

Præstens Genfærd 
—0— 

Fortalt af W. B. 

I Begyndelsen af forrige Aarhun-

drede herskede der megen Usikker-
hed paa Vejene i Skaane, og beryg-
tede Tyvebander brød ofte ind i Kir-
ker og paa Herregaarde og stjal 
Penge og Kostbarheder. Ofte stod 
de i Ledtog med Venner og Fami-
lie paa Herregaardene og fik der-
igennem Anvisning paa, hvor Vær-
digenstande opbevaredes. 

I Efteraarel I 826 foretog Grevinde 
W. en Rejse til Syden for sit Hel• 
breds Skyld, hendes Mand og Dat-
ter ledsagede hende. Paa Herregaar• 
den fandtes et smukt Slotskapel, 
hvor den ærværdige Pastor Strøm 
prædikede, han var gammel og havde 
snehvidt Haar og var meget afholdt. 
Klokkegerningen blev passet af Gre-
vens tro Tjener Risberg. 

De kostbare Alterkar opbevaredes 
i el Skab, hvortil kun Præsten og 
Risberg havde Nøglen. Under Guds-

tjenesten Pelinesøndag blev den el-
skelige gamle Præst ramt at et Hjær-
teslag og døde uden at være kom-

men til Bevidsthed. 
Langfredag skulde der være Alter-

gang, og Sognepræsten forrettede 

Gudstjenesten. Risberg gik ind i Sa-
kristiet for at hente Alterkarrene, 
men vellidte bestyrtet tilbage, idet 
han udbrød. 

,.Gud naade ost Saadan en Ulyk-
ke. Alterkarret og tre store Selelyse-
stager er forsvundne I" 

Der blev stor Opstandelse. Laasen 



til Skabet var ubeskadiget eg Nøg-
len havde rigger paa sin sædvanlige 
Plads. luget' uden Risberg vidste, 
hvor den opbevaredes og han blev 
derfor mistænkt og arresteret. Han 
forsikrede grædende sin Uskyld. Gre-

ven korn hjem og forsøgte bande 
med det onde og det gode at faa 
barn lit at bekende, merl han fik 
kun Taarer til Svar. 

Mistanken og det strenge Fæng-
selsophold tog saa stærkt paa Ris-
berg, al han kort efter døde, men 
paa Sygelejet bedyrede han sin 

Uskyld, uden] at nogen alligevel tro-
ede ham, tildels fordi en fjern Slægt-
ning af hent nylig havde tilstaael at 
være i Ledtog med en Røverbande. 

Saa rand' 25 Aar. 
Greven levede endnu og var ved-

blivende rask og rørig. En Allert 
sent sad han I sit Arbejdsværelse 
og skrev Breve, pludselig syntes 
ban at høre el dybt Suk og saa sig 

omkring. Til sin Overraskelse sne 
han en Skikkelse I gejstlig Dragt 

og genkendte i den afdøde Pastor 

Strøm. 
.Er det Dem, Strøm?" sagde Gre-

ven bestyrtet. 
_Ja,' svarede Skikkelsen hvi-

skende. 
„Hvad i Herrens Navn volder Dem 

Uro?' 

„Jeg gemte Alterkalken under Al-
teret.' 

Derpaa hørtes et Suk, og Stedet, 

hvor Skikkelsen havde staael, var 
tom. 

Dagen etter lod Greven Alterbor-
det flytte. En stor, firkantet Stenplade 

større end de andre Gulvflader blev 

derved løftet. Under den fandtes et 
tomt Rum, hvor Alterkalken og de 

kostbare Sølvlysestager lag. Ved Si-
den al fandtes et Stykke Papir, hvor-
paa der stod skrevet 

,Usikkerheden er stor i denne 
Vinter, hvorfor jeg i største Hast 

gemmer Alterkalken.' 
Peter Strøm. 

.Nu kom Forklaringen. Af Frygt 

for, al hans kære Alterkalk skulde 
blive stjaalel, havde lian skjult den 
paa et Sted, hvor ingen havde no-

gen Anelse om det. Døden var kom-
men saa hurtig, al han ikke kunde 

betro nogen sin Hemmelighed. Ris-

bergs Minde blev renset. 

Skolen for Livet. 

At Overlærer 
Aage Steensig, Køge. 

Vi stod en hel Del Mennesker ude 
paa Havnemoler' og saa el stort 

Skib glide ind. Saa er der en Dreng, 
som kaster en Sten i Vandet, og en 

Dame udbryder ; „Det er dog egent-
lig umærkeligt, at Vandet kan bære 

det store Skib, men ikke den lille, 
lette Steril I Skolen burde man vir-
kelig have faaet Besked om den 

Slags almindelige og nærliggende 
Ting.' 

Damen havde Rel. 

Hvor som helst et tænkende Men-

neske færdes, vil Omgivelserne stille 
Spørgsmaal til ham, og han vil føle 
det 90111 et Savn og som ell Man-
gel, nem' han ikke har Svar paa 

rede Haand eller dog ved Udvej til 
at skaffe sig Svaret. 

Lad os et Øjeblik dvæle ved nogle 
al disse almindelige og paatrængen-
de Spørgsmaal. 

Hvem al os har ikke set Kreatu-
rer ,blive indladede i et Skib, set, 

hvorledes Manden ved Kranen hæ-
ver de største Tyre op fra Jorden, 
svinger dem ind over Dækket og 

sænker dem ned i Lasten. ',Hvor er 
de vældige Dyr ynkelige og hjælpe-
løse, naar de svæver deroppe mel-

lem Himmel og Jord, og hvor maa 
man beundre Menueakets Snitte, at 

det kan lave saadanne simple Ma-
skiner, der mangedobler dels Kraft. 

Saa kommer Spargsmaalel straks ; 

Hvordan er seadan en Kran Indret-
tet, og hvilke Principper virker den 
efter 

For ikke længe siden gik Jeg ned 
gennem Strøget r København og 
standsede foran et stort, pragliuldi 
Butiksvindue. Det var dog forbau-
sende, saa dybt del Vindue gik ind 
i Buliken og sen langt det strakte 
sig til højre og venstre. An, ikke 

andet! Der var Spejlglas som Bag-
grund for Vinduet. Alisna havde 
jeg ladet mig narre af Spejlbilledet, 
akkurat som i miav Drengeaar. Hvad 
er dog egentlig dette mystiske Spejl-

billede for noget')  Hvordan bliver 

del til, og hvor kan del forklares, 
at nem stadig lader sig tage ved 

Næsen al det? 
De ligger I Deres Seng og læser 

ved el Stearinlys. San opdager De 

pludselig, at Lyset næsten er brændt 

ned. Og den Tanke melder sig 

Hvor er egentlig Similien blevet 
al ? Den er tilsyneladende sporlos! 

!mytterier', men et Sled tune Stof-

fet være at finde. Ved De ikke Be-

sked, vil De ærgre Dem og maaslre 

— og jeg mener med en vis Rel -
bebrejde Deres Lærere, al den Art 

nærliggende Ting gansice blev for-
bigaaet i Skolen. 

Min lille Datter stod en Morgen 
og skulde al Sled til Skole. Kaffen 

var varm, og Tiden knap; sne blæste 

hun løs pair den brune Drik. Men 

lige med el spørger hun : .Hvor 
kan del svale paa Kaffen, at uran 
blæser paa den; Hr. Sørensen siger, 

at vor Aende er 37 Gr.?" 
Ja, og hvorfor tørrer en le-indvej 

hurtigere i koldt Blæsevejr end i 
stille Solskin? 

Hvor mange Mennesker i vort 
oplyste Land ser ikke daglig et Ba-
rometer uden at forsten disse Appa-

taters Indretning og kende den egent-

lige Betydning af Tallene paa deres 
Skalaer, og hvor mange er der ikke, 

som bruger elektrisk Drivkraft uden 
at forstaa Elektromotorens Princip. 

Det hænder nok oftere, end man 

tror, at en Person, der stiar og po-
ster Vand, pludselig bliver stillet 

over for det Spørgsmaal: Hvor kan 

man ved disse korte Bevægelser 
trække Vandel op af den dybe Brønd? 

Og deres Tal er legio, der har 

slagel ved Telefonen og I Stilhed 

ærgret sig over, at denne Talema-
skine, der hverkeir ænser Tid eller 

Afstand, er Mystik og Trolddom tor 

dem. 
For nylig har Aviserne bragt Med-

delelser om de to unge Oplindere 

Ralibeck og Johnsen. Mange Læ-

sere har ikke kunnet forsten, hvad 
disse to Mænd egentlig har virket ; 

de nødvendige Forkundskaber man-

glede. — Spørgsmaal paa Spørgs-

maal har meldt sig under Læsnin-
gen: Hvad er Elektroteknik? Hvad 

er en Kohære? o. s. v. 

Hvem kan benytte en Kikkert uden 

al staa overfor Spørgsmaniet : Hvor 

kan dette Apparat ligesom trække 

Tingene Ira det ljerne hen til os? 
Og rune man ikke overfor et vel-

lignende Fotografi eller en vellykket 

Film søge Svar paa Gaaden Hvor-
dan gear det til, at Lyset frembrin-

ger sandanne Mesterværker? 

Svar paa de Spørgsmaal, som her 

er antydede, og paa mange flere af 

lignende Art, inar num jo gennem 
Naturlæren, der i vore Dage ikke 

er forbeholdt de studerende og de 
lærde, men er gjort tilgængelige for 
ethvert Menneske fra Irans tolvte 

Aar eller tidligere, 
VI kommer nu til Pointe! I nær-

værende Artikel : 

Var det ikke paa Tide, al Befolk-

ningen krævede Naturlæreundervis-
ningen indført i alle Skoler? Køb-
stadskolen har den forlængst og en 
Del Landsbyskoler; men endnu fin-

des der et Overtal af Skoler pair 
Landet, rsorn ikke har taget dette 

praktiske og vigtige Fag op til al-
vorlig Behandling. 

Man fortæller I Skolerne om Me-
tusalem, Harald Hilderand, Erik Latin 
og om 1.a Ptataflodens Kilder ; men 
man lader rolig tietterne forlade Sko-
len uden at give dem virkelig For-
stenelse ni et Termometer og en 
Vandpumpe, en Dampmaskine og 

en Elektromotor. 
Faget lader sig ikke afvise med 

en Bemærkning om de dyre Appa-
rater, Undervisningen formentlig 

kræver, eftersom en duelig Lærer 
kan nag fortrinlige Resultater med 

en billig Vægt, nogle Glasrør, en 

Kogeflaske, ørn Magnelnaal og el 

Tørelement sand ring og Brugsgen-

simide, der altid vil være ved Harm-
den uden Bekostning. Viser en Læ-

rer og en Kommune i praktisk Ger-

ning virkelig Interesse for Faget, 

kan der med Tiden Idas Statstilskud 
Id en Appatalsamling, om en saa. 

dan manne ønskes. 

I ijærtets Kraft. 

Hjertet er den første og vigtigste 
Kiallyttring i det menneskelige Le-
gerne; ved dette fortsættes Livets 

Hovedforretning, nemlig Blodets 

Omløb, i det mindste fra den 4. 
Uge eller Undfangelsen, indtil Livets 

sidste øjeblik, uafbrudt, paa den 
beundringsværdigste Mande- 

Den Kraft, med hvilken Hjertet 
sammentrække sig, lader sig vel ik-
ke nøje bestemme; men al den niaa 

være meget betydelig, kan af flere 
Grunde bevises. 

Hjertet man overvinde det bety-
delige Modtryk af den Kvantitet Blod, 

der befinder sig I Amerne for al 
kumte drive det Blod, som det ven-
stre Hjertekammer Indeholder, ind 

i disse Amer; del er den vigtigste 

Aarsag til Blodets Omløb i hele Le-
gemet, ja, det kan endog alene sætte 
den hele Mængde Blod i Bevægel-

se, hvilket er Tilfældet ved Skindø-

des Oplivelse. Hjertets Kraft kan 
endvidere ses af den Bue, Blodet 

af den aabnede Aare stiger i Vejret, 
hvis Højde endog har udgjort 12 
Fod. Endelig kan herved ogsaa ta-

ges Hensyn til den store Hurtighed, 
hvorved Blodet drives gennem Aa-

rerne, endskønt disse ved deres Ud-
videlse gør en betydelig Modstand, 

og Blodels Gnidning pari Aarenies 
Sider, og samroes stedse tiltagende 
større Gennemsnit tillige betydelig 

formindsker Hurtigheden. 

Endnu Mene Beundring væk ker 

Hjertets Kraft, liner niair betænker, 
al Hjertet er I bestandig Bevægelse 

og Ikke kan hvile el Minut hele Li-

vet igennem. Naar man antager, 

at det Antal Slag, som Hjertet gør 

mod Ri bbene, eller Middel - flere billig 

beløber sig blot til 80 i el Minut, 

saa udgør delle 9800 i en Time, 

115,200 en Dag, 42,048,000 et Anr 
og 9,204,800,000 i 100 Aar, som 

dog ikke er den højeste Alder, et 

Menneske kan opnas. 

Ikke alt, hvad der glimter! 

En engelsk Skuespiller, Fred Bar-
nes, foretog forleden et kuriøst Eks-

periment. Han indgik el Vædde-

mani om, at det er umuligt at faa 

Folk til al købe en kostbar Vare, 

naar den sælges unaturlig billigt. 

For al bevise sin Passtand, stillede 

han sig op paa Trafaignr Square og 
udbød ægte Pundssedler:  for — 2 
Shilling. Skønt han var en al Lon-

dons populærsle Skuespillere, og 
skønt han gjorde alt, hvad der stod 

i hans Magt for at blive af med sine 

værdifulde Varer, var der kun to 

Personer, der vilde kube. Resten 

blev mistænksomme og holdt sig 

'det gamle Ordsprog, at ikke all, 
hvad der glimter, er Guld. 

Den sidste — . 
Spiritismens sidste .Skrig" er Vi-

oliner, hyggede ad anndelig Vej. 
En Købmand i Hamborg, Ileternel 
Olithaver, paastaar, al han har gjort 
en Opfindelse paa Violinbyggeriets 

Omrande, der sætter ham I Stand 
til ar lebtikere selv de anertatvetig-
ste Fabriksvioliner med en Klang, 
der hævet dem paa Højde med en 
ægte Sir adi vari us. Hvorledes dette 
gear ril, vil Købmanden naturligvis 
ikke ud med, men han har dunkelt 
antydet, at for den, der I ror pari 
Spiritismen, er det lige saa simpelt 

som Kolumbus' Æg. De tyske Bla-

de, der ellers ikke beskæftiger sig 

med den Slags Historier, har skæn-

ket Sagen nogen Interesse, og .0p-

finderen' vil i Berlin fas Lov at de-

monstrere sine Kvalifikationer for 

en Samling Fagfolk og Kunstnere. 

En Oldtidsfund ved Lysabild 

Kirke. 

Iblandt Grundstenene under Ly-

sabild Kirkes nordre Korsfløj har 
man opdage! et meget interessant 

Oldtidsminde, en Skaalsten, med 
omkring 40 Skaller. — Stenen har 

en Størrelse al omtrent 70 : 50 Cen-
timeter. — Disse Skaalstene har sik-
kert heil religiøs Betydning for vore 

hedenske Forfædre. Nu ligger den 
som Fundament i det Guds Hus, 

som sladr under Korsets Tegn 

Arvet et Harem. 
En Sergeant Mc. Clein I deri arne-

rikanske Marine har for nylig arvet 

et Harem. 

Sergenten opholdt sig for nogle 
Aar siden pair øen Luwang, en af 
de smaa Filippiner. Her tik han Lej-

lighed III al redde Sultanens Liv, og 

som Bevis pen sin Taknemlighed 
udnævnte Sultanen ham til sin Søn. 

Nu er Sultanen død, og for kort 
Tid siden meddelte det amerikanske 

Krigsministerium Mc. Ciain, at han 
havde arvet nogle Perlellskerler, flere 

Kokuspalmeskove, en stor Græsmark 

og Sultanens Harem! 
Mc. Clain er imidlertid i Forvejen 

lykkelig gift og bryder sig Ikke om 

en Forøgelse af Konebestanden. Han 
har derfor erklæret kun at ville over-

tage de tre førstnævnte Dele al sin 

Arv. Haremet stiller han til Dispo-
sition for de forenede Staters Rege-
ring 

Fiffigt. 

For nogle Aar siden, da det ame-

rikanske Vesten var vildere, end det 

er nu, boede i et Hotel i en By 
paa Grænsen en ung Mand, som 
siden er blevet en berømt Finans-

mand og Kapitalist. Han og nogle 

af hans Venner havde for Vane hver 

Aften at samles i Hotellets Rygesa-

lort, som de brugte som et Slags 
Klublokale. Her opvartedes de af 

en smuk Serveringsjomfru, Frk Whi-
te. Hun var en stille og flink Pige 

og passede sine Ting udmærket. 

En Aften, efter at hun havde truk-
ket sig tilbage til sit Værelse, med-

delte Vrerien til Selskabet, at det  

var sidste Gang, hun havde orms 
ter dem, da hun skulde Ribes Da-
gen etter. Da Værten tisvdljeinel 
sig. sagde den ovennævnte unge 

Mand — Jimmie Hughes hed han 
—, at han syntes, de burde vise 
Pigen deres Erkendtlighed for god 
Behandling ved at give hende en 
Bryllupsgave. Han log en Ark Pa-
pir og tegnede sig selv tor et [U-
dtag pas 200 Dollars, livorpaa lian 
lod Papiret cirkulere. Pigen vat 
afholdt, og Forslaget vendt Bliald, 
da den generøse Jimmie tik Rept-
piret tilbage, var der tegnet 20t'(l 

Doll, De kaldte Værten til, gav ham 

13elebet og bad ham give del  id 

Frk. While næste Dags Morgen samt 

frembære for hende deres hjertelig-

ste Lykønskninger. 
Dagen efter giftede hun sig, og 

den lykkelige Brudgom var Jimnite 

Hughes. 

:•••••••••••••% 
Allinge Biomi, 
Søndag d. I t Maris 1 ■ 1 7 ,  

917oderne Sanse, 
Studier over Dansenes rytmiske. 

Bevægelser, 

JokamsensSrudefærd 
Lystspil i I Akter. 

Personer 
Jokurusen, Overlærer. 
Onkel Edvard. 
Tante Frederikke 
Rosalia, deres Datter. 

gslandsk Lammefred 
er hjemkommet og sælges til 125 
Øre pr. Va  kg. for Bryst og Mellem-
stykker. Baglaer 135 øre pr. i, s  kg. 

J. B. Larsen. 

Kartoffelmel 
Sagomel, Rismel. 

Priserne er atter nedsatte. 

J. B. Larsen. 

En Dreng 
— kendt med Landbrug, søges til 
April eller Maj. 

Rosenkartofler 
er til Salg. 

Avlsbruger Lund, 
Allinge. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig pas 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faer 
del tilsendt. 

Evang. luth. Missionsforening 
Nørregade, 

afholder lølgende Aftenmøder Ira den 14. til 17. Marts. 

Mandag Kl. 711,„ 0. Vesth. 
Tirsdag 	— 	Ed v. Johnsen. 
Onsdag — 	P. Rønne- 
Torsdag — 	Edv. Johnsen. 

Alle indbydes venligst til disse Møder. 

Aob,9eresfjoraarstoi hos GJ 

Sucfiskins-3fa6itter 	85 Nr. 
:?faa Serges 3fa6itter 150 - 
YeSer og Salt 5fa6. 140 - 

Habitter syes efter Maal min faa Dage. 

VI fører kun de bedste Kvaliteter og garanterer for en god Pasning. 

Nordlandets Handelshus. 
~III~111■I 



Alle Slags 
.6-1194ff--‘ 

„- Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele U(kenudstyr 
til billigste Priser. 

»uge golonint 44:r0sittforretttlitg 

Allinge-Sandvig Kommune. 
Prisen paa Koks og Tørv er nedsat lii : 

Knuste Koks 	 
Jydske Tørv 	 
Bornholmske Tørv 	 
Tørvesmuld 	 

5 Kr. 50 Ore 
2 - 50 - 

- 2 - 50 - 
75 - 

4;b:~e‘  :4U14 :1>X41.I+I4» 

Vore everandorer af 
Vegetabil=2argarine 

har lovet os, 
at de nu og altid vil gere sig særlig store 

A'nstrængelser for at levere os denne 917ar-

garine af saa god .7evalitet som overhovedet 

mulig. .49 Der vil altsaa 6live anvendt ,Waa-

stoffer af allerbedste .7evalitet, og ..7a6rikati-

onen vil 6live udført under særlig Xontrol 

og med en 6pmærksomfied som maaske aldrig 

før. .0 !frisen er nedsat til: 

95 tre pr. fund 
og læg 377(erke til, at vi sælger dansk .7a-

6riliat af fineste Xvalitet. 

De Handlende i Allinge-Sandvig. 

Kvindelig Arbeiderforbund iTein 
afholder Pakkefest i Olsker Forsamlingshus Lørdag 
den 19. ds. Kl. 61/, Koncert. Salg af Foreningens Haandarbejder, 
kager nl. in. Gaver modtages med Tak. Arbejdernes faglige og politi-
ske Foreninger indbydes. Medlemskort maa paa Forlangende fremvises. 

Festudvalget. 

hork i Nonlholinhoims Illlehlad! 
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet 

`&L spisestue 
med engelsk egenas Skalt-Buffet 
er billig til Salg_ 

Komoder og Kufferter haves altid 
pal Lager til billige Priser. 

Alt Møbelarbejde — hele Stuer 
snavet snur enkelte Dele udføres. 

Møbler repareres. 

Snedker Chr. Dam. 
Allinge. 

Prima vellagrerle 

100 pCt Schweitzer 

50 pct Gauda 
20 pCt Gauda 0 

Priserne er betydeligt lavere i 

Nordlandets lindelshus 

Forbud. 
Al Henkasten af Køkkenaffald, 

Murstensbrokker, Skrammel etc. 

paa Stranden fra Sandvig Havn 

til Østersøbadets Badeanstalt 
samt i Bækken langs Anlægst 

forbi Slagter Kofoeds Ejendom 

til Langelinie er strengt forbudt. 

Ligeledes Oplagring af Tang-
dynger paa Stranden. Tangen 
maa bortkures straks efter Op-
tagningen. 

Overtrædelse at disse Forbud 

vil medføre Paatale af Politiet. 
Det henvises Beboerne i Sand-

vig at benytte den af Kommunen 

anviste Losseplads i Klipperne 
nedenfor Hotel Sandvig. 

Gode Heste 
af forskellig Alder og Starrejse er 
til Salg eller Bytte paa 

Lindholmsgaard i Rø. 
Tlf. 24. 

En 14-15-nors Dreng 
til at passe Kreaturer kan faa Plads 
til Isle Maj paa 

LIndholmsgattrd i Rø. 
Tlf. 24. 

Xranse. 
Buketter, Hyaslnter, Tulipaner, 
Liljekonvaller og Potteplanter 

leveres til billige Priser og forsendes 
overalt. 

Xallelyst, 
M. Kr. Kofod. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 

Pæn ung Pige, 
14—IB Aar, kan Iste Maj fan Plads 
hos 

Maler Hansen, Rø St. 
Telefon 32. 

En ung Pige 
søges til Iste Maj pna 

Mollegaard i Ro. 

En 15.16-nars Dreng 
kan tan Plads til Iste Maj hos 

N. Kristoffersen, 
øst for Petersborg, 

Klemensker. 

Overretssagfører 
2ojesen grofoed, Rønne 

llorten•gmle 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m. 
Trælles f Hasle Onsdag Forind. 

Tapeter. 
Nye Tapeter er hjemkommet og 

sælges til billige Priser. 

Sandvig Sogtrandel. 
Telt. 55 E. Ahrohamsen Telt. 55 

Japan Ris. 
Alleilmeste amk. Japan Ris er 

hjemkomne og kosier nn kun SO 
øre pr. 1,', kg. 
Mannagryn. Horne Senile 

Fine hvide Sagogryn 
anbefales 

J. B. Larsen. 

Ny stor Yedesild. 
Norsk Sild mellemstarrelse 
llornholmak Spegesild 

anbefales til 50 Øre pr. 1,, kg 

a. 2. £azttn. 

Malerlærling. 
En rask Dreng kan komme i Lære 

straks eller senere. 

Maler Hansen, Rø St. 
Telf. 32 

Flink Fodermester 
kan til Isle Mal fan Pinds prut 

Smeriegaard I Ret. 
Telefon Godhi, in 32. 

Ostepriserne 
er alter nedsatte. Jeg fører for Ti-
den paa Lager. 

Prima dansk Eneenthaler 
do. do. Rochefort 
do. helfed (Janda 
do. halvfed Stoppe 

lagret Machete!~ 
Myseost med Fløde 
Dansk Ejdammer 

Kommenost, Klosteroste 

.1. B. Larsen. 
Allinge. 

Allerfineste Xvalitet. 
Ferske Medisterpolmer 

Kntekpoleer 
Bajerske Pølser, Blodpølse 

Røget dansk Flæsk 
friske Varer hver Mandag og Tors-
dag anbefales hl altid billigste Dags- 
priser. 

g3. 2a en. 
Telefon Allinge 12. 

Messefis 
Allinge. 

Prisen 
for 

fint engelsk sort og graat 

Uldgarn 
er 17 Kr. pr. kg, 
8,50 pr. Halvkilo, 
4,25 pr, Kvartkilo 

Chr. Olsen, Messen, Allinge, 
• • 
sibrikoser, 

Mlommer, 
Rosiner, 

.16ler i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser fra 

%Hinge Ratontat. 
& $rvilitrtforretittitg. 

Ile ilye Trskeværk 
søger Fyrbøder og Ilægger 

til kommende Twiskesreson. 

Tilbud bedes indsendt inden 18. 
Maris til 

Schou, Maegaard. 

Sficererie1 
og 271askinsnedReriet 

mimeres. 
Klemensker Sotherforretniel, 

Tlf. n ti 	L. Pihl. 

Se her! 
Da ieg har begyndt med Fabil. 

',anon af Koste og Borster, vil jeg 
hermed anbefale alle, sore ønsker 
gode og reelle Varer, at købe <tisse 
hos ulig, og %il jeg uhid sørge for 
at Prisen 1111%er la, 	malle- 

Særlig anbefales Fejekoste al 
prima Hestehaar, sælges lov 2.50 a 
3 Kr., desuden haves f. Tiden Koste 
at Fibre, Bassine og Kok" bløde 
og stive Koste at Piasava samt 
Stavkoste, Skurebørster, Karskrubber 
Neglebørster, Sølvtøjsbørster, Afsleb. 
flineshersler, Ko- og Hestekardat-
sker. 

NB. Hestehaar købes og betales 
med højeste Pris. 

Ærb. 
Eatevoldeen. 

26 SKI , Rutsker. 

Cr 	0'1Nfi.r.7!...) 

Missionsnile i Sandvig 
13. til 19, Mart*. 

Søndag Kl. /, Frelles Samfundiunø40 
Emne. Sejer og Glade.. 

Mandag og Tirsdag: Missioner' 
Nieiser Ira Præstø Kl. 8. 

Onsdag; Kl. 8. Pastor Egerup. 
Torsdag: Kl. 8. Sekretær Haegh 

Nielsen, 
Fiedag: Kl. 8. Missionær Æra, 

Lørdng: 	— Missionrer Søren.. 
sen 

Alle ere velkomne. 

BIL. 
En b Personers Bil anbefales til 

Udlejning. 

Vilhelm Jensen. 
Tlf. Sandvig 29. 

En 14-aars Dreng 
kan faa Plads til I. Maj paa 

Btekitelyat. Rutsker. 

Telefon 83. 

9aaseæg 
er til Salg paa  

Risegaard i Olsker. 

En Forkarl 
søges til Iste Maj til 

Broddegaard i Re. 

En neilliggenile Ileslegnng 
og 

en TsersKernasKine 
er til Salg paa 

liullegaard I Klemensker. 

En lille fast Vogn 
til 2 Heste samt eu Vallak, 9 Kv. 
2 Tru., er til Salg pna 

Stammershalde. 

Ugilt Fodermester 
søges til iste Maj paa 

Kjøllergaard i Rø. 

En Mælkekusk 
søges til Isle Maj paa 

Lindholmsgaard i Rø. 

eacao- [Iriserne 
er atter nedsalte. IniaCacao 111 125 
—175-250 øre pr. 1/2  kg. 

J. B. Larsen. 

Klipfisk. 
Firreste luittørred 120-125 øre 

pr. 1/, kg. 

3. '8, ROen 

Ris, 
32 Øre pr. hkg. 

Majsflager 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 
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.71U er det paa Yide at Rø6e 

Xonfirmationsudstyr! 
Vi har det største Lager 

af hvide og sorte Kjolestoffer fra 2,50 pr, m. 
Voile, Alpacca, Uldstof og Silke. 

Handsker, Strømper og Linned. 

Ir=a=s-C,===rj 

Færdigsyede 
Konfirmationsdragter fra 60 Kr. 

En ekstra svær og stærk Habit, 
syet efter Maal 110 Kr. 

Kraver, Flipper og Manchetter i stort Udvalg. 

ffordloodels floodelshos. 

il" MEI! 

Fineste dansk Fabrikat 

i ,131{g Pakker. 

Fineste Kvalitet isl. Lammekød 
kontrolleret og stemplet, sælges for 130 øre for For- og Mel-
lemstykker, 150 Øre for Baglaar - alt pr. Halvkilo. 

gloOlnitheN 

gkke letsaltet, men lufttørret XlipfisR 
af den allerbedste afnakkede Kvalitet, sælges a 125 Øre pr, 
Halvkilo i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har mange tørre, gode 

Brædder og Planker 
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser - 

Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder 
a 5, 8 og 7 Alens Længder 

sælges særlig billigl i 

Nordlandets Handelshus. 

18 -pet. Superfosfat, 
Cali og Salpeter 

er ankommen og bedes afhentet snarest.  

Allinge Kolonia!- og Produktforretning. 

     

Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 140 cm 

Creaslaerred til Lagener, 
som vi. kan tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4,50 
pr. m. 

 

Nordlandets Handelshus. 

     

 

kaldte: her var ingen Uro og Larm, 
kun stilfærdig Tale, og selv dem, 
der syntes al have god Tid, gav 
villig Plads tur- nyankomne. 

Eftermiddagen gik med Besøg 
pint Musicer, al hvilke Hamburg 
ejer en Del, Særlig hatereasant er 
Kunst- og Industrinitiseser, Kanal. 
hallen og der naturhistoriske Mu-

sreum ; men det var umuligt at Ina 
alting med. Benene nægtede lidt 

efter lidt at gøre Tjeneste, del blev 
tilsidst kun en fortsat frytlen Plads 

fra Bænke og Stole Galleriet rundt, 

og dødtrælte gik vi tidlig til Ro, 
for med bedre Kræfter al lonsrehe 

næste Dag. 

Er man træt al det travfe Ham-
burgs rastløse pulserende Liv, gear 

man en Tur langs Aisteren og den 
lille Sø, Floden danner midt i den 

mondæne Bydel. tier er ingen ry-

gende Fabriksskorstene, ingen ras-
lende Kraner og snurrende Hjul ; 

den friske Brise blæser os lige 

Ansigtet, kruser den hlna Vandflade 

og vugger de smna morsomme Bande 

hvori Svanerne bygger Rede. De 
fikse smaa Passagerbande glider 

frem og tilbage de erstatter her 

Sporvognen, og tot en 10 Pt. kunde 
man her komme Søerne rundt, ha 
Artlregsbro trl Anlægsbro. M1111 kats 
ogsaa spadsere gennem delt Kande 
og ny danglemsbeg, over den pr air-
Ude Lomhaidabro, hvorfra men har 
et storslaaer Overblik over det hel. 

havende Hamburgs fornemme Villa-
kvarter. Her er i Strøgtiden der 
elegante Publikums Tumleplads -
her fremvises de sidste Moder. 

PAR den anden Side Lombards-
broen snævrer Arner sig ind, og her 
ligger del ærværdige Sygehus nur• 
givet al smukke Anlæg;  lier ved 
Dannnthor findes oasen den raolo-
giske og botaniske Have og 3 711Likke 
Villaer grupperer sig op ad Skole-

ningerne. Vi vender tilbage hl By-

en, aflægger nogle af Kirkerne Besøg, 
ligeledes Hagenbeek pari Nide-

markt, var lidt pas Musieum og orn 
Aftenen ude al se det mørke Ham-

burg. Gennem snævre uhyggelige 

Stræder gik vi med en tysk Kollega 
som Vejviser, sna nogle berygtede 
PlIshier ng milene selv tinde ud at 

Labyrinten, da Tyskeren lod os i 
Stikken. 
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Vor [fris er i disse »age 
Prima rene Nøddekoks a 5 Kr. pr. hl. 

Prima knuste og harpede London Koks 
a 5 Kr. 50 Øre pr. hl a 45 kg. 

Prima harpede Derbyshlre Ovnkul , 
a 8 Kr. 50 Øre pr. hl a 75 kg. 

Priserne er beregnet Kontant — plus Kørsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Redde 81swick Smedekul 
ventes hjem omkring 15. Marts. 

Denne Sending bliver til en meget lavere Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima dansk Melassefoder 
er pas Lager. — Pris 25 Kr. pr. 100 kg. 

Nye Sendinger al Coldings Foderblanding og Soyaskraa 
saml 50 pCi. Texas lioniuldsfrokager. 

91orManbet køttribet00. 
ri"."~""i"~".~~~~".."~ 

2 Stk. meget fint moderne 

grønt og blodbøgfarvet 
er hjemkommen og sælges for 19 Kr. pr. m. — Egner sig ud-
mærket til Konfirmationsfrakker. 

Nordlandets Handelshus. 

X-14- strWi.ØWl‘• 
sÆlle ,ielortialvarer 

er betydeligt nedsat i Pris hos 

Kolonial- og Yroduktforretningii 

Wi. &.‘44e>11-?m~K 

Sukkermelasse 
Hvedeklid, Rugklid, 

Stor Majs, Smaa Majs. 
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa, 

Coldings Foderblanding. 
Blandsæd og Havre. 

Prima Varer, billigste Dagspris i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Prima Kul og Koks paa Lager i 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

ffact Yodtur: 
gennem' europa. 

Ser-ens fortæller om sine 
Dalhogsopteguelser og Minder. 

(KIM for Nordbornholms ligehrtno 
—x — 

Hamburg, 11. Maj. 

Næste Morgen vækkedes vi si 
Vognrummel og Spoivogusklemten. 

Solen begyndte allerede at kigge 
ind ad de øverste Vinduer, og vi 
skyndte os ned i Spisesalen, hvor 

den dampende Kaffe ventede os, 
Medens vi drak Kaffen, lagde vi 

Planer tor den Dags Udflugt, og 

travede lidt eller ned mod Elben, 
der, hvor Byens Liv pulserede stær-

kest, hvor de store Skibe lossede 
trA ladede deres værdifulde Indhold. 
Ved Frihavnen var foretaget betyde-

lige Afspærringer, men langs Elb-

kajen var ogsaa nok at se. Vi gik 

ind i Anlæget og op paa Elbirejen. 

Heroppefra havde vi udmærker Ud-

sigt over Floden, hvor de store Ud-

vandredampere laa forankrede, Fragt-

dampere lossede ved de store Kra-

ner, og vimse Slæbedampere pilede 

frem og tilbage. 

Over de 'store Elbbroer gled en 

Strøm af travle Mennesker, luner 

smag, sorte Punkter, Vogne, og itu 

og da meldte en hvid Røgshihe, al 
et Tog passerede. 

Vi sad længe heroppe og hørte 

Storbyens travle Larm stige op imod 

os, sart Røgen fra de mange Skor-

stene slige op mod den klare For-

aarstuft, og gennemgik I Tankerne 
Hansastadens Historie, 

Her havde vel i Tusinde Rar Ge-

neralion eller Generation, en Stab 

af driftige Købmænd, gennem skif-
tende Tider ined en aldrig sviglende 

Energi regi Sien eller Sten paa den 
Grundvold, deres Fædre havde paa-

begyndt.• De første primitive Havne-

anlæg havde forvandlet sig til mile-
lange Kajer, de bredbougede Vi-

kingeskibe var omdannet til hushøje 

Jærnkolosser med tusinde Glarøjne, 

og Kolosserne er som levende Or-

ganismer, dirrende Uhyrer. hvis 

snurrende Bug 'Trælles med sorte 
Kul og skafter Husrum for el ikke 

helt lille Samfund, der trygl giver 
sig Uhyrer i Vold, slørende paa, at 

det blindt vil adlyde deres Førers 

mindste Vink. 
Disse slaalsalle, ildslugentie og 

dampsprullende Uhyrer bringer tru 
Hamburgerne Varer hjem fra Arver-

verdens Lande, bringer dem Vel-
stand og gode Levevillmar. — Den 

gamle Hansestad er endnu vangen, 
lølger med Tiden og spreder sine 

Fangarme i Form nf Handelsskibe 
og rullende Jernbanemateriel ud over 

den ganske Verden. 

Sats gik vi ind idet det gamle Ham-
burg, der er gennemsknaret af en 

Mængde Kanaler, hvorover benved 

hundrede Broer skaber Forbindelse 
med Gaderne ; men de -fleste Kana-
ler har itu ingen Betydning mere, 

Vandstanden er lav og Vatitlej slille-
startende og snavser. Iler, mellem 

de gairile Bindingsværkshuse, i de  
snævre Gader, havde Koleraen sin 

faste Borg, og det er først i den 
nyere Tid Magistraten er begyndt 

at rode op i de gamle Sager. Hele 
Kvarterer er nu revet ned og giver 
Plads for saren rutine Pladser og 

Anlæg, hvor deri friske Lun kan 
trænge ried. 

Middagsmaden indtog vi I el af 
de store Spisehuse, der var blevet 
os aubelalet. Her var flere Retter 
at vælge imellem, der kostede 30 
Pf., og en Portion var tilstrækkelig 
— man lever virkelig billig i Tysk-

land I — Del var ganske interessant 
al iagttage den Masse Arbejdere, 
der her indtog deres Middagsmaal-
lid i de store Spisesale ; de fleste 
havde knapt om Tiden, Avisen og 
Maden skulde helst sluges paa ed-
Gang inden Fabriksfløjten arier 


