
-7d1,247r7e4leadas".... 

"•• 	a,,y srr~ • 
i;-",% 

• 

---- "15 

[141#(11• 	af et bet 	est•ktab. 
A n.% nr1.1tffil %ende! 0110 11;10r1111ZILS. 

Teli ro. 74, 
Tr, kl I 1111Ingr floglrykki•ri. 

- • 

l'ullgemr I rI .11nled 	r 16011 1:1■ ••flapi_ 
ng (11r■er.  tudir. grueerot l'0•1 opqr•tbrt 

III nalr Il dem i 1,11i noir -Nnt■ dt lic, 
111.ker, 	r r. ItH lig sitemedeker 

.2=0 caCCC 000O]3Cam 

• ""'"--""" 

goims•~11' 

"L•s,„,_ • 

(L9 

ersd; 

Fredag den 25 Marts 1921 
izonocccc000mowc 	 oomocamaccoco 

• 4111109•‘11111■ • 	Øde Aarg. 	•  dl», Nr. 893 

„Notd-liornhohns Ugeblad' 
t. r411,,å i dr. .1, h.1; rå/ mindst 1001) 	I 
og /asende' gennem Postessen! t Allinge 
Sandrig, Visker, Rutsker, Re eg Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
har den største Udbredelse I Nordre ~ed 
tilirer lers( I elhserl hjem ve egner sk der-
or bedst ru ArerterIng. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
tiplager gerne Behendlgurelser ej enhver Arl 
snesøm Kub, Salg, PorenIngsmeddsIelw, 
Eller- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bordholms Ugeblad" 
grilgaar hver Frrelag, kan besfilles paa alk 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor eg 
hoster 1 Kr. halvtrarlig. 

EHMINNIHNIMMINII/ 

Nors-Skyggen. 
Et Paaskedigt 

af Adolf Langsted. 
1. 

Der ‘randred en Drot i Dale 
med tung og blødende Sjæl; 
han folie mod Aftensvale 
et Slangebid i sin Hæl. 
Af Slægtens Synder betynget 
-kan slæbte. sig halvt ihjel ; -
men Verden tog harn og klynged 
ham fast til en Marterpæl. 

Der vandred en Drot i Dale; 
han lytted til Blomstens Suk 
til alle Smaafugles Tale, 
til Kildens grædende Kluk. 
Han lytted til MenneskeLe Tanker, 
til Hjertets bankende Slag; 
men Verden tomred 	Kanker 
et Kors til Ophøjelsens Dag, 

Der vandred en Drot i Dale; 
han saa til det mindste Stred, 
til Lilje, til Stork og Svale, 
til Spurvens dunede smaa. 
Hans Smil som en Vaarsol; trængte 
ned i det fattigste Sind ; 
men Verden tog ham og stængte 

Klippegraven ham ind, 

Der vandred en Drot i Dale; 
her fandt lian ej Rast, ej Fred 
men hist i Himmerigs Sale 
var hannem et Sted bered. 
Der staar han — ej mere bojet 
og brudt under Korsets Aag, 
d e r troner han [iler ophøjet 
end Ørkenens Kobbersnog. 

11. 

Hvad sart vel Guds Søn for Skygger 
ined Undren i Støvets Egn? -
Den Skygge, Kærlighed kastect 
paa Jorden- 	blev Korsets Tegn. 
Guds Kærligheds aabnc Arme, 
der favned et Tjørnehegn, 
paa Jorden kasted en Skygge, 
som dermed et Frelsertegn. 

Han vandrecl med bøjet Hoved; -
naar havde hans Hoved knejst? 
Hvorhen lian end Blikket vendte 
d e r skirnted han Korset rejst. 
Som Syndebukken hall slæbte 
al Verdens Skygge og Skam, 
indtil den til sidst ham dræbte 
paa Golgathas Klippekam. 

Det var sig den Drot i Dale, 
han stævned mod Korset hen; 
bad favned deri dunkle Skygge, 
snart favned den ham igen. 
Men Korsets Arme har vristet 
os aaben Frelserens Favn, 
erg Golgathas Kors er Skyggen 
at Naade foruden Navn. 

••■•■•■•••■•■ 

&dets Ude. 
Af I lejskoleforstander Poul Hansen. 

—0— 

Et gammelt Ord lyder: Sig mig, 
hvem Du oingaas, og jeg skal sige 
dig, hvem Dit er. Rent umiddelbart 
vil vi alle have let ved a( give det 
Ord Rel. Krage søger Mage — del 
gælder ogsaa blandt Menneskene, 
El godt, reel, sandhedskærligt Men-
neske vil ikke søge Omgang med 
syndige, falske Mennesker. De sid-
ste heller Ikke med de første. Man 
søger hen, hvor der er Samfølelse, 

Men lad os her lænke paa den 
Omgangskreds, vi har i Ordets Ver-
den. Den er jo langt større. Dr. 
Feilberg har sandet Tusinder af Ord 
fra det jydske Sprog. Hvilken væl. 
dig Omgangskreds har lian ikke her. 
Om Shakespeare siges der, at lian 
brugte 24,000 forskellige Ord i sine 
Skuespil; og selv el almindeligt 
Menneske bruger 6 -13— 10,000 for-
skellige Ord. Og indenfor disse Ord 
findes de største Forskelligheder, de 
mægtigste Modsætninger. 	Der er 
gode Ord og onde Ord, varme Ord 
og kolde, haarde og bløde, rene og 
smudsige. Inden for alt dette skal 
vi vælge vor Omgangskreds. Vi kan 
ikke læte et Meneeske bedre et 
kende end ved at lægge Mærke til, 
hvilke Ord han omgaas. 

Men vi har endnu en Omgangs-
kreds, ide tavse, de uudtalte Ord 
— t Tankerne, Sig mig, hvert: Du 
oingaas, og jeg skel sige dig, hvem 
Du er. Ja, sig del — for her lian 
jeg ikke selv gøre Iagttagelser, her 
er spærrel af. Og det er godt saa-
ledes. Det vilde vel gaa mig galt, 
hvis andre kunde se ind i mine in-
derste Tanker. Der var vel da ikke 
det Menneske, hvis Kærlighed knude 
hulde fest. Der et jo i vor Sjæl Af-
grunde saa dybe og mørke, at det 
svimler for os selv ved at se der-
ned. Kun en har Kærlighed nok til 
al se ned i selv den dybeste Algruiid  
uden at hans Kærlighed knækker 
over. Del er ham, der er Kærlighe-
den selv. Mell hvem er det, Du om-
gaas I disse Tanker? Du er det, 
Du lænker. Vi lever vort Kristenliv 
i Guds levende Ord, del, hvori han 
har aabenbaret sig for os. Hvilken 
Rigdom er der ikke i disse Ord! 

Ord son, Gud Fader, Luther sagde, 
al naar lian bad, kom lian ofte ikke 
længere end til dette Ord. Han sæn-
kede sig ned i delle, al vi har ranet 
Lov at kalde Gud vor Fader, Han 
syntes, al han ikke behøvede al bede 
længere. Tænk ogsaa paa et Ord 
som del om Syndernes Forladelse. 
Der er vid Plads i det, Der er ikke 
den Angst i Menneskele Sjæl, Ikke 
en Renhedslærigsel saa dyb, al den 
ikke kan linde Plads under dette 
Ord. Eller Ordet om evigt Liv. Der 
er højt til Loftet og vidt til Væggene 
I del. 

Men hvad der kan siges om disse 
Ord, gælder ogsaa om det Menne-
skeliv, der leves indenfor de gode 
Ords Ramme. Del at holde Skole  

er joimange forskellige Ting. Nogle 
vil ved Ordet Skole blot fdrstea det, 
al der bliver man Øvet i visse Fær-
digheder, som skalt il, skrive, regne 
ø. s. v, Andre forstaar dermed, at 
man der faer saa og saa megen 
Viden proppet ind i Hukommelsen, 
hvad enten del har Betydning eller 
ej. Man skal have Hukommelsen 
fyldl. Atter andre mener, al Skolen 
er det Sted, hvor man Nar kastet 
Lys over Livets Forhold. Del er 
Oplysning, vi trænger Ill. D e I er 
Skole. 

Men selve Kærnepunktet er, at 
man leder Barnet eller den unge 
ind E de gade, stærke, varme Ords 
rene, stranlende Verden, saa de vnk• 
ser og udfolder sig og lever deres 
Liv i disse Ord. Del at leve er al 
vokse og lykle de Ord med sit Liv. 
Det er Ikke nok al lære Barnet al 
sige et Ord som Hanb det man 
hjælpes til, al Livet kan fylde dette 
Ord. Et Ord som Fred er let nok 
at sige; men Livets store Kunst er 
al leve det. Eller der er det Ord, 
der er det største af alle ; det Ord, 
som- Apostelen_ Johannes mutte 
bruge, da han skulde lukke Herren 
ind i det — Ordet Kærlighed. Gud 
er Kærlighed. 

Vi føres ind i Ordene — det er 
KernepunItlet i al Skolegang. Ordet 
skal have Mennesket i sin Magt ; 
det er — som Kold sagde — Op-
dragelsens Hernmellehed. Ordet skal 
have Magt til at ['Mulde Kræfterne 
I el godt, sandt ug rent Liv. Men 
vi inaa ogsaa have Ordene I vor 
Magt, vi maa lære at bruge dem. 
De er vort Redskab, vart Vennen. 

Hvad er det stærkeste Vanben ? 
Gamle Generadelturai skal Moltke 
vilde vel have peget paa deri Krupp-
ske Kation, Sindbilledet paa den 
ydre, haandgribelige Magt. Sejrher-
rerne i den 'store Verdenskrig vil 
vel sige: Nej, det blev Spørgsman-
let om, hvem der kunde holde længst 
tid med at .skaffe Krigsmidler, hvem 
der havde flest Penge. Penge ri e 
er Verdens stærkeste Vanbeo. 

Det e r ogsaa to meget stærke 
Vaaben. Men der er dog en Fæst-
ning, de ikke kan Indtage, nemlig 
et Folkelijede, Hjertet indtages ikke 
ved Magt; der er Magten hjælpeløs. 
Den Kr uppske Karton fik i 64 Græn-
sen flyttet — inert Kampen fortsat-
les. Den førtes ud over hele Nord-
slesvig, ind i hver Landsby, ind i 
liver Sjæl. For de gamle, der faldt, 
kan der ny over all, Del er to Men-
neskealdres Saga, der rummes I disse 
Linier. Den stærkeste al alle Fæst-
ninger — Folkehjertet — blev sine-
ende. 

Og Pengene? Ja, den gamle Græ-
ker sagde jo, Vis mig den Fæstning, 
som jeg ikke kan indtage, [laet blot 
jeg kan laa Porten saa meget paa 
Klein, at jeg kan fan el Æsel be-
læsset 'ned Guld derigennem. Han 
kendte Guldets Magt. Der var og-
saa en Mand, der sagde in mig, at 
Sønderjyderne ikke vilde vende til-
bage, for de havde Fordel af at blive 
ved Tyskland, det store industriland, 
der inden for sine Toldmure betalte 

Landshrugsvater Ilena godt. Men 
saa kom den vidunderlige Dag, da 
Sønderjyderne blev stillet frit over-
for Valget, og de svarede: Vi er 
Danske, og vi vil blive ved med at 
være Danske. 

Findes der et Vaahen, der kan 
indtage Menneskehjertet? Jo, der 
gør. Paa Kunstsamlinger i Italien 
har jeg set, hvorledes Apostle og 
Martyrer Gang paa Gang er afbil-
det med et Sværd ud af Munden. 
Jeg forstod det ikke straks. Merl 
saa randt det mig i Hu, at i den 
hellige Skrift lignes Guds Ord ved 
et Sværd. Det Vanben gav Gud 
sine Stridsmænd, at de skulde gaa 
ud og erobre Verden og Menneske-
hjerter. Ordet er den Guldharemer, 
der banker paa Sjælens Hjertedød 
saa Ordet gear fra Sjæl til Sjæl. 
Det er det Vaaben, Hjerterne bøjer 
sig for. Med det overvindes Hjer-
terne, men med det forsvares de 
ogsaa. Det var Modersmaalets Van-
ben, der gjorde Sønderjyderne 
uovervindelige. Kun der, hvor man 
lod det synke, længere mod syd, 
hvor de lod sig det fravriste, _der 
sank Hjertets Forsvar og tysk Aand 
og tysk 1Væsen holdt sit Indtog. 
Det er Sydslesvigs store Tragedie, 
at de lod sig dette Vaaben fravriste. 
Det maatte ende med Nederlag. 
Her er Kilden til den Folkesorg, 
der maa vælde op i hvert levende 
dansk Menneskehjerte. 

Men vore Ord skal ikke være Ef-
tersnakkeri. Der er mange, der 
evindelig gentager, at det sagde den 
eller den . 	saadan sagde Grundt- 
vig, „det sagde Kold" eller „det 
sagde Chr. Berg". Det er en Fare 
og Fristelse. Brugt paa den Maa-
de bliver det let Eftersnakkeri. Det 
er ikke erinyers Sag at bruge det 
store Slagsværd. Lad os fad at 
vide, hvad Manden selv mener, 
saa vi kan se, om der er Kraft i 
Armen. Men Modsætningen er den 
Tavshed, der kan skyldes Mangel 
paa Mod til at bruge Vaabnet. 

Et Menneske kan leve et rigt aan-
cleligt Liv, uden at vedkende sig 
det, uden nogen Sinde at lukke op 
for det. Men derfor faer han hel-
ler aldrig udrettet noget. 

Men hvor er da Vaaben, der er 

mit? Ja, der el. en Kunst, som alle 
vi, der giver os af med Opdragel-
sen, maa lære. Det er noget af 
det væsentligste og vanskeligste. 
Vi maa lære den unge, hvilket Vaa-
ben, der er hans. Det Ord, lian 
kan fylde med sit Liv, som han kan 
give saa megen Sanddruhed, Lys 
og Kærlighed, som hans Sjæl rum-
mer, det er hans Vaaben. Vi skal 
lære Menneskene at finde deres eget 
Vaaben, saa de kali tale sandt om 
stort og smaat og jævnt om alt det 
høje. Men vi maa huske, at Sten 
af Haand og Ord af Mund ikke læn-
gere er i vor Magt. I hvis Magt er 

de da? Ja, de gode Ord tilhører 
Gud, og de onde tilhører Fanden. 
Det er Forbaddelsen over de onde 
Ord og Omgangen med dem. Ingen 
kan se, hvor langt de rækker. Den 
onde !nu Iaane sig frem, naar det  

gælder Ordene. 1 !vis ingen vilde 
Hane ham Ord, hvor skulde han 
da fair sin Løgn og Sjælesmitte ud-
bredt blandt Mennesker. Men der 
er mange, der gerne Daner ham 
Ord. l Karlekamret sad maaske en 
Aften to Karle og fonte .k 'den Ta• 
le, og den tilte Hyrdedreng sad i 
sin Krog og hørte derpaa. Det var 
Tidselsfrø, der saaerles ind i hans 
Sjæl. Aar efter hørte !lumske de 
samme to Karle, at den e.inune 
Dreng var bleven et daarligt, ri -.bet 
Menneske, og de undredes over, 
at det var gaaet sandart med den 
flinke lille Dreng. De tænkte ikke 
paa, at de hin Aften havde snaet 
de Ord ind i hans Sjæl, der kvalte 
den gode Sæd og bragte ham over 
paa Livets Skyggeside. Vaabnet 
rakte længere, end de anede. Det 
er Forbandelsen over de onde Ord. 

Men der er en Velsignelse over 
de gode Ord, at ogsaa de rækker 
længere, end vi aner. Det Ord, der 
er talt i Renhed, under Varme og 
Kærlighed, det tilhører Gud. Og- 
saa han teaner sig frem; og han - 
finder et godt.Sted, hvor det kan:- 
spire og vokse op og i hans Time 
bære den gyldne Frugt, som vid-, 
ner om, hvor det stammer fra. 

Du, Far og Mor, der ængstes for 
dit Barns Sjæl og Fremtid, du skal 
huske paa, at talte du Ord levende, 
rene og stærke ud af din Sjæl, da 
er disse Ord i Guds Haand, og han 
bærer dem ind i dit Barns Sjæl. 
Og du gamle trofaste graanede Læ 
rer — du finder maaske, at dit 
Arbejde ikke bar synlig Frugt. Men 
husk, at du gjorde dit Arbejde i 
Haabet som Sædemanden gør sit 
ved Foraarstid. Og du har en læn-
gere Ventetid end han. Maaske gaar 
der en Menneskealder, før det viser 
sig, int de Ord, du talte, ledede Bar-
net ind i det bar Frugt, da Guds 
Time var kommen Jeg selv hører 
ikke længere til de unge. Jeg ser 
tilbage, og jeg maa spørge mig 
selv : Hvad har du udrettet? Det 
blev vel ikke det, jeg havde fore-
stillet mig, da jeg som ung sprang 
ind paa Valpladsen og tænkte, at 
nu skulde der ske store Ting:Det 
kan se smaat, fattigt og ringe ud. 
Men naar Mismodet er over min 
Sjæl, truster det mig at tænke paa, 
at det Ord, jeg talte, saa min Sjæls 
Liv laa deri, det ejer Gud, og han 
arbejder videre med det, selv om 

jeg ikke selv ser Rækkeviden. Al 
Ordets Gerning er et Arbejde i Haa-
bet. 

Pagen højt paa Taarnet sad, 
starred ud saa vide, 
digled paa et Elskovskvad 
om sine Elskovskvide; 
— kunde ikke hm del sandet, 
sad og tamled 
nu med Stjerner, nu med Roser - 
intet rimer sig paa Roser - 
satte fortvivlet saa Hornet for Mund, 
knuged vredt sit Værge, 
blæste sari sin Elskov ud 
over alle Bjerge. 

J. e. Jacobstn. 
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til Fordel for Mis.sionsarbridet i RETESDA. 

Evang. Iuth. Missionsforening 
    Nørregade, Allinge 	  

afholder Misakonsrnøde 2. Pitaffiltedeg. 
Mødet begynder Kl. 2. Flere Talere forventes. 

Ilis g-Sandvid ar&orening5 

Kneept 
finder sted paa Christensens Sal 2. Paaskedas 

Kl. 
nik_ Billetter n 1,50 udleveres inden Mandag hos 

Jens Kjøller og Bager Jørgensen saml i Sandvig hos 
Fr. Bidsirup. 

Koncerten er ikke ollerillig, og der finder derfor 
intet Billetsalg Sled ved indgangen, 

Efter Koncerten BAL. 

Vi har det striesle Arboldslaj I 
Det lønner sig derfor at forsyne sig hos os, da de bedste 

Varer altid er de billigste. 
Vi har atter Overaals paa Lager i alle Størrelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Et kil One- op Barnesweaters 
strikkede af prima helulden Zephyr-Garn, er hjemkommen og 
sælges meget billigt. Største Damestørrelse 13 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Deres Oardilliejer hos os. 
Vi har nylig faaet en stor Sending Gardintøj 
hjem, vævet af prima tvundet Tvist, som 

• sælges til meget billige Priser. 

91ovbtanbet k)anbelou4. 

Vi kan ekspedere flere Bestillinger af 

ægte ungark :tioernefro 
med gode Anaivsetal for Renhed og Spireevne. 

Alle Slags Kløver-, Græs- og Roefrø 

sælges billigst og paa gode Betalingsvilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi hu n ganske fortrilllill 01E1211, 
Bornholmsk Avl, der egner sig som Saasæd nu til Foraaret. 

Iljemineavl af bornholmsk Byg og Havre af god Kval. 

Glænø Ærter, Snedinge Ærter, 
tidlige Vikker. 

meget rimelige og vi sælger gerne Saasæd paa tre 

Nordlandets Handelshus.  

Vor [fris er i disse »age 
Prima rene Nøddekoks a 5 Kr, pr. hi. 

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

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

Samme Slags Kul, uharpede 	7,50 	— 	- 
Priserne er beregnet Kontant — plus Korset, 

Nordlandets Handelshus. 

Priserne er 
Maanetiers Kredit. 

Den nye Kraft 
-o- 

Et Gram Brusten har Kraft 
nok 1 sig til at oplyse og 

opvarme en Lejlighed 
i et Menneskes Levetid. 

Forstander W. Manke ved Varde tek-
niske Skole holdt i Folge _Ribe Amtslid." 
forleden følgende interessante Foredrag: 

Atomerne er som bekendt de mind-
ste Dele, hvoraf et Stof bestaar. 
Hver for sig er de absolut usynlige, 
men samlede i uhyre Antal danner 
de alle de Studer, vi ser omkring 
Os: Jern, Guld, Sten, Træ, Kød, 
Smør, Vend, Luft, Sandkorn, Bjerge 
o. s. v. Del blev straks betragtet 
som afgjort, at Atomer var en ude-
lelig Enhed, men dette har vist sig 
at være fejlagtigt ; hvert Atom be-
staar af en Kærne, rundt om hvilken 
der nied rasende Fart kredser Here 
eller færre endnu meget mindre Par-
tikler, de snakaldle Elektroner. 

Hvert Atom er anse■ som et lille 
bitte Solsystem med sine Planeter, 
og der hersker indenfor ethvert Stols 
tilsyneladende saa rolige Overflade 
den mest livlige Bevægelse, desto 
stærkere, jo varmere Stoffet er; først 
naar Temperaturen daler ned under 
273 Graders Frost, hører al Bevæ-
gelse op, og Stoffet er „dødt•. Ali 
delle er mærkeligt, ince Enden er 
ikke endnu. Hver bitte Elektron er 
forholdsvis stærkt ladet med Elektri-
citet og indeholder allsaa en vis 
Mængde Energi, ja saa stor en Mæng-
de, at man har udregnet, at et Gram 
Brosten indeholder tilstrækkelig Ener-
gi — det vil sige Kraftudviklings-
evne — til at opvarme og oplyse 
en rummelig Lejlighed Aar ud og 
Aar ind i et Menneskes Levetid I 

Al frigøre denne Energi og bringe 
den ind under Menneskets Herre-
dømme er vor Tids Naturvidenskabs 
store og som det hidtil syntes ulø-
selige Opgave. 

1 Paranthes maa det bemærkes, 
al ligesom det for 100 Aar siden 
var Danskeren Ørsted, det gik i Spid-
sen, saaledes er det nu den danske 
Professor Bulir, der har gjort sit 
Navn kendt Verden over ved sine 
Atomstudier. 

Men nu kommer det allerrnærke. 
ligste : el meget anser tysk Blad 
indeholdt fos nogle Dage siden en 
Meddelelse om, at del var lykkedes 
den lyske Ingeniør Willy von Il ri-
rub al gøre Elektron-Energien 
•f ri, saa den kan anvendes i 
Menneskeis Tjeneste og le-
vere bande Kraft og Lys. 1 to 
Aar har han syslet med sin Opfin-
delse og er nu saa vidt, at Appara-
tet i nær Fremtid vil kunne fremstil-
les i Masesproduktion. En Professor 
Kraus Maar i Spidsen for del Sel-
skab, der har overtaget Opfindelsens 
Udnyttelse og fører Forhandlinger I 
flere Lande om Patent. Saa rælige 
disse Forhandlinger sisar paa, faer 
man naturligvis ikke noget at vide 
om Apparatets Enkeltheder, men 
liere sagkyndige har haft Lejlighed 
til at se det og beundre dels Vatk-
ong. Under Kapp-Kup'et I Berlin, 
da alle Elektricitetsværker var stand-
sede, forevistes Apparatet under be-
hørig Kontrol og leverede i 2 Timer 
Strøm til 6 Lamper paa tilsammen 
1050 Lys' Styrke, Saa snart nu Ap-
paratet kan udsendes I Massevis, 
vil liver Fabrik, hvert Hjem fan sin 
egen Kraft- og Lyskilde, uafhængig 
af alle Elektricitetsværker, og al Frygt 
for Kulmangel og al Kamp mod Pe-
troleumstruster vil ophøre. Inret Un-
der, at der er Fearivllet over det ly-
ske Blads Meddelelse, lad Frankrig 
nu bare hente de tyske Kul, og en 
ny°Blomstringatid rinder op for den 
tyske Industri. 

Men - foreløbig vil jeg dog 
rande enhver til at spare paa sit 
dyre Brændsel. Det er jo ikke altid, 
en Opfindelse holder, hvad den lo-
ver. Sagen selv er dog lige interes-
sant, den viser, hvorledes der rundt  

omkring arbejdes pas at gøre den 
i Elektronerne bundne Eireigi bru-
gelig, saa den kan tilintetgøre Kul-
lenes vældige Magt. Sker del, vil 
del betyde en fuldstændig teknisk 
Revolution. 

Eli Mand, der kali q vil, 
-o - 

Fodermesteren, der blev 
juridisk Kandidat. 

For en 10— 12 Aar siden tjente 
— fortæller ,Middeltars Verislreblad' 
— paa Egnen der en ung Jyde ved 
Navn Niels Villumsen. Han var Fo-
dermester. I sin Fritid læste hen 
meget. Nuar han lærte sit Sprog, 
foregik del pas den Mande, at han 
læste en engelsk Bibel og snmmen-
lignede Versene nied deri danske 
Udgave. Han korn senere Id Vel-
large som Fodermester, og en Dag 
gik han op III Pastor Sommer og 
bad ham om al hjælpe sig ril læse 
Græsk, I Løbet af 'el Aars Tid var 
Niels paa Odense Latinspole. 

Hans uslebne Væsen vakte vel no-
gen Munterhed ; men det gik over 
ril Agtelse, da han snart var bleven 
den dygtigste. 

Pengene — vil num spørge om. 
Hvor fik han dem fra ? Dein !jente 
Niels selv, I Roetiden fog han sig 
en lille Ferie, og med en Arbejds-
tid pas 16 Timer nuas der en Del 
af en flittig Mand. Han læste og-
saa Lektier med rige Folks Børn. 
Et Sted marine han fan Middagsma-
den eller I Kr. Niels valgte Kronen, 
saa havde han Penge til hele Da-
gen. 

— Han sled sig troligt igennem 
det hele, fik en Studentereksamen 
og rejste saa til Københavns Uni-
versitet, hvor lian kastede sig over 
Juraen. 

Eller en Tids Forløb fik han en 
Skriverplads ved Magistraten, en 
lille Lem til del daglige Bred, men 
del slog til, for Niels var nøjsom, 
og lian havde et Maal at arbejde 
fur. 

1 Fjor gik han op hl Eksamen, 
men tik 2. Karakter. Delle syntes 
Niels var for lidt for alt det Arbejde 
og Savn, han havde døjer, og han 
besluttede al læse om, for CTI 1. 
Karakter var hans Maal, og den 
vilde han have. Med sin ukuelige 
Energi gik han paa igen, og hans 
Bestræbelser kronedes nied Held. 
Nu er han Kandidat [med en fin I. 
Karakter tæt ved Udmærkelse. 

Yilfredsfied. 

Tilfredshed er noget, som feder 
• sin Mand, 

men ikke det gavnlige Stad, 
hvormed han kan skærpe 

sin Smule Forstand 
til Kamp for et lykkeligt Maal. 

Tilfredshed, Tilfredshed alene for sig 
er Dolkende bag en Tot Siv. 
Det Otium, ved jeg, er ikke for mig; 
jeg kræver mig mer at mit Liv. 

Jeg ønsker el Staal, 
som kan slibe mit Sind 

og røre del virksomt og hvast, 
uren ikke at fauge Tilfredshedens 

Vind 
og sejle bag Sivlotten fast. 

Nej, Livet Igennem jeg fordrer 
at gas 

som stræbende, utilfreds Mand. 
Del ikke tilfredse er det : al lorstaa, 
hvor lidet jeg evner og kan. 

Det stræbende gælder : 
at bruge mit Slaal, 

den Viden om Evnernes Brist, 
at bide igennem fra Maal og ril 

Maal, 
indtil jeg skal segne Illsidst. 

Vin]. From Bertrumsen. 

Fra Uge til Uge 
Koncert. 

Opmærksomheden hentedes paa 
Allinge-Sandvig Sangforenings Kon-
cert paa Christensens Sal 2. Paaske-
dags Aften Kl. 8. 

Programnuet er særdeles interes-
sant og righoldigt og indeholder 
foruden en Række udmærkede sven-
ske og norske Sange Bilige en finsk 
og en bornholmsk saml en større 
dansk Afdeling, der bestaar al Sange 
og Viser Ira Krigsaarene 1848-99 
- Filt, dets for Kor og dels for Solo-
stemme med Kor og Piano. 

Da del er tre Aar siden, at Sang-
foreningen sidst holdt Koncert, vil 
der sikkert blive fuldt Hus, og vi 
bliaariersdeifor alle, der vil overvære 
Koncerten, at sikre sig Billetter i 
Tide. 

Metodisterne 
afholder Koncert og Foredrag med 
Lysbilleder paa Forsamlingshuset 
Onsdag den 30, ds. (se Ann.) 

Treadiøs Telefon uden 
Hørerør. 

Paa Folkeforbundets Møde i Oenf 
overværede man et interessant For-
søg med traadløs Telefonering uden 
Hørerør. Frs en Tragt, der var an-
bragt part Væggen, kom der sari 
stærke Lydbølger ud I Lokalet, at 
alle hørte hvert Ord ganske tydeligt. 
Part denne Mande hørte man en 
Diskussion mellem Lord Butirkain 
og Lord Riddel, der begge opholdt 
sig i London. 

Fortidens Stadskøretøj 
saa efter en 150 Aar gammel Op-

tegnelse fra Øslsjællnnd i Følge 
,Øslsjæll. Flkbl." saaledes ud: 

Hestene var smaa, hatinfodrede, 
magre og langbede. Seletøjet be-
stod udelukkende af Hampegjorder 
og Reb. Vognene var saa stive og 
udrejelige, at man for al gøre en 
Omdrejning maatte køre ind pas en 
Mark. Indenfor Lundslikken sløse-
de de høje Hjul med deres store 
Nav omkring deri lykke Træakse, 
og de maatte bestandig smøres for 
at kunne gaa rundt. Derfor var der 
under Bunden pas hver Vogn an- 
bragt en Tjærekost. For at spare 
pas Tjæren, hjalp man sig dog om 
Sommeren lidt nied at smøre med 
— Skovsnegle. Vejsandet trængte 
jævnlig hid mellem Akse og Nav 
og gjorde under en Mindelig Kna-
sen Kørselen saa treven, at man i 
Reglen var et Par Timers Tid nul 
al køre I Mil. 

Kvindens farligste Vanben. 

Øjet er uden al Tvivl Kvindens 
farligste Vanben, skriver en engelsk 
Forfatter. Med et eneste Blik kan 
en Kvinde udtrykke, hvad en Mand 
vilde behøve mange Sætninger til. 

Se paa hende, naar hun hilser 
paa en anden Kvinde. Bare et lille 
tilfældigt Sideblik, og hun har ud-
forsket alt hos den anden Parl — 
Dingl, Rangklasse, Moral Vil man 
lære at kende en Kvindes Karakter, 
skal man studere hendes Øjne, mier 
hun Tror sig Iwan:leret. Hver Kvinde 
er saa meget Skuespillerinde, al hun 
efter Behag kali forandre sit Udtryk. 
Men underkast hende en nøje Gransk-
ning, nem hun tror sig ene, og du 
vil opdage Træk, du aldrig havde 
venlet at finde. 

Imidlertid findes der dog er Blik, 
som selv den langsomst opfattende 
Mand forslaar, og det er del Blik, 
hvormed en Kvinde ser paa den 
Mand, hun elsker. Det har hun van-
skeligt ved al forfalske. 

I Paris 
bor der mindst 40,000 Amerika-

nere, og af dem er omtrent Tredie-
delen Studenter ved Universiteter. 
Før Krigen gik Amerikanerne for-
trinsvis til de tyske Imiiversileter, 
men nu søger de til Paris, 



Vi sælger til meget godt køb 

16 3tk. Ade= og randpumper 
af del fine svære Jerngods Rørene hertil 1,111 

Længder og til den nye meget lavere 

Svære gals aniserede Allleren der 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Kul og Koks paa Lager i 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alle vore dunder eliger det 
og vi konstaterer del med Slæde, 

at den af os fortiandlede 

Bornholms Vegetabil Margarine, 
som sælges a 9S Ore pr, Halvkilo - nitsan 98 
Ore pr. Pund - er al' en ganske fortrinlig 
Kvalitet. ret en herlig Spise. Alle 
ger ekspederes, og Prisen er ens for los Vægt 
som for 5, 10 og 20 Punds Rotter. 

De Handlende i Allinge-8E14 
Nye Gravegrebe, Spader og River 

og alle andre Haveredskaber. 
Nye Sendinger til de seneste lavere Priser. 

91orbbutbet k■aitliefott. 

Nye stærke Cement-Mufferør 4" - - 9". 
Glasserede Lerrør, St. 4" - 6" - 8" - 9". 

Glass. Svinekrybber Kokrybber. 
Alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Svær galv Jærntraad 
(istedetfor Tagkæppe). 

Bedste Sort blod Tækketraad Nr. 18 og 19 

Alle Slags Søm. Stifter, Spiger og Bolte. 
De nyeste Priser er meget lavere end de gamle. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har 3 tul cfraugde=91ove 
med Forplov og store Staalskær. 

Disse kan købes meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Rønne-Allinge Jernbanen 

Køreplan. 

Søgnedage. 

Fra Rønne 
• Nyker 
- Klemenker 
- Rø 
• Tem 

Allin ge 
- Sandvis; 

74.4 5'e) 
treti 85:1 
828 erti 

848 7 
94<i 727 
919 734 
925 

Blænd v 1g-1ton n e 
Fra Sandvi g 	OM 6- 
- Allinge 	043 6na 
- Tein 	 052 6i7 

11,7 632 
125 6.5.-0 
136 701 

155 725 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore tnange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, al enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenlor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Tin g og Forhold, som egner sig 
fil Behandling i Bladets Spalier. 

Dette gælder baade Byen og Lander, 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den' strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

3øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An• 
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat, 

Kartoffelmel 
Sagomel, Rismel.  

Priserne er atter nedsatte. 

J. B. Larsen. 

Ustandsk .Cammeked 
er hjemkommet og sælges til 125 
Øre pr. 14 kg. for Bryst og Mellem-
stykker. Baglaar 135 Øre pr. y, kg, 

J. B. Larsen. 

Fineste luittørred 120-125 Øre 
pr. 1/, kg. 

• t4. Vate,«It 
Kaalroer, 

Spisekartofler, Foderhalm 
er til Salg paa 

Gudmingegaard i 

En Dreng 
15 -16 Aar - samt en Pige kan 

til Isle Maj fan Plads paa 

Bagergaard, Rutsker. 

En ung pæn Pige 
Iran fda Plads til Isle Ma j hos 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

- Rø 
- Kleniensker 
- Nyker 
- Rønne 

9-15 
94.3 
932 

Iom 
1025 
103.7 
1055 

Olsker 
Resterende kointaufieSkal 

I~r tel 11.il% /dl 11120- 21 bedes 

endbe.alt til Kassereren, A. Jernets, 
B.shro Baard, reden denne Manneds 

Udgang. 
Urteflet vil Renter blive tilskrevet 

og ILIpaulning loretagel uden videre 
Varsel, hvilket her ved bekendtgøres. 

Sogneraidet. 

Olsker. 
y:111,1.1g den 28. ds. t2. Panske-

else i afholder Husmandsforeningen 

irer sirlige 

Stiftelsesfest 
Finsamlingshusei. 

1(1. 41,2 Eftm. Foredrag. 

Fælles Kaffebord. 
Derefter humoristisk Oplæ stilug 

af Hr. Skat Møller. 
Alle er velkomne, Nye Medlem- 

mer optages. 

Bestyrelsen. 

Olsker Afholdsforening 
afholder 

Stiftelsesfest 
Lørdag den 26. ds., Alten Kl. 71,', 

med Foredrag af Fru Mary Peter-
sen. 

Gode 

Sættechalotter 
sand 

Læggekartofler 
af Juli, Rosen og Kejserkrone købes. 

Gartner Jensen, 
Telefon Allinge 41. 

Sn lysegraa Yiltfiat 
er bleven forbyttet med en anden 
paa Hotel „Allinge" Søndag Aften, 
-bedes godhedsfuldi Tilbageleveret 
paa Hotellet. 

Sficereriet 
og maskinsnedkeriet 

anbefales. 

Klemensker Snedkerforretning, 

Tlf. 	13. 	L. Pihl. 

Xranse. 
Buketter, Hyasinter, Tulipaner, 
Liljekonvaller og Potteplanter 

leveres til billige Priser og forsendes 
overalt. 

Nallelyst, 
M. Kr. Kofod. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 

Overretssagfører 

Rojesen .7(ofoed, Rønne 
llortsusvide 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 

Tiælles I Hasle Onsdag Formel 

Abrikoser, 
53tommer, 

Rosiner, 
Aller i Skiver, borede. 

All i prima Varer og til billige 
Priser fra 

%Hinge gutoninf. 
& 43rtrailltforrettiinn. 

Eff 14-15 Aars Orm 
kan Isle Maj fas Plads hos 

Avlsbru ger P. Pedersen, 
Allinge. 

38gte Xnkona-..78g 
Andeæg saavelsoni Gaaseæg, er til 
Salg pas 

Søndre Kirkebogaard 
pr. Tein. 

Cacao-,9-4riserne 
er aller nedsalte. luta Cacao til 125 
-175-250 @,e pr. 1/2 k g. 

J. B. Larsen. 

Gode Kaalroer 
er til Salg saa 

lijollergaard, 
Rutsker. 

Xerrete) 
repareres, renses og 1,11.58C5 hos 

Karen Karlsen. Sandvig. 

To yngre Karle 
kan fas Plads, den ene Isle April, 
den anden Iste Maj paa 

narregaard, 
Rutsker. 

RØ. 
Det bestilte Brænde anvises til 

Afhentning ved Henvendelse til Gdr. 

Kreter, Kroggnaid. 
Magneraedel. 

Fri nylig 

konfirm. Dreng, 
der vil passe Kreaturer, Iran til I 
Maj lav Plads pris 

Nymølle, Allinge. 

•1•1•111111•■• 

jaessen, fillinge. 
Messens stærke totraadede 

Gardiner 
er hjemkomne til Dagspriser. 

Medium, Dowlas, 

enkelt og dobbelbreds kipret 

Tvistlærred 
til nye stærkt nedsatte Priser. 

efir. 6lsen, 

■■■••■ 

Chili Salpeter 
ventes daglig. 

Norges Salpeter 
bedes afhenlet. 

18 pCt. Superfosfat 
37 - Kaligødning 

er paa Lager. 

Vi kan ekspedere flere BeslIllin-

ger til den laveste Dagspris. 

Nordlade1s 

Messen, fillinge. 
For Foraarssæsonen 

er paa Lager 

Damekonfektion 
i moderne Stoffer og Faconer 

fra 35 Kr. 

Konfirmandfrakker 
fra 34 Kr. 

Priserne for Overtøj er cirka 

en Tredjedel billigere end før. 

efir. &isen, Allinge. 

Erindringsliste. 

Borgmesterliontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-.4 
Dampskibsexpeditioneri, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 ug 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlaan Fredag 7--8, (t Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30) 

Hjælpekassen: Forind., Bagerm P. Holm 
Kasserer H. P. Kolod . Kontortid hver 
Fredag Ira 5-7. 

Jernbanest, er aaben for Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eltm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Smidig 9-1.1 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalimen. 

Agent Otto Gornitzka. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-10 
Toldkamret 8-12 Form., 2 5 Erwin,  

(25 	81n 
136 
119 	8.1-7 
207 5.52 
2.14, 	973 
245 	9:175 
110 	9.57, 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-turintIvir 

	

Fra Rønne 	845 	1235 

	

- Nyker 	91,3 125-i 

	

Klemensker 919 	109 
RO 	 915 	125 
Tein 	9-19 	139 
Allinge 	959 	119 
Sandvig 1005 155 

Syggryn, 
Navregryn, 

Xartoffelnzet, 
Xiannagryn, 

Nrajsflager, 
Ris,Rismel, 

Sagomel 
Mrter, hele og flækkede 

Prima Varer, billige Priser hos 

Qutingt RoNnial- 
Do 43routtforretlilli4. 

£reng 
antages i 1-tete pas gode Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

3 flinke 9iger 
søges til henholdsvis Isle Maj og 
Iste Juni. Hej Løn. 

Hotel Sandknas. 

Siend4be.---Iftwneir 
Fra Sandvig 

Allinge 
- Tein 
- RØ 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

750 
Suts 
822  
817-' 
84 
961. 
gier 

Bed Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 
flink 



LO ET TAS 
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Nordlandets Handelshus. 

r 
.7u er det paa gide at Rebe 

Konfirmationsudstyr! 
Vi har det største Lager 

af hvide og sorte Kjolestoffer fra 2,50 pr. m. 

Voile, Alpacca. Uldstof pg Silke. 
Handsker, Strømper og Linned. 

11 

Færdigsyede 
Konfirmationsdragter fra 60 Kr. 

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

Kraver, Flipper og Manchetter i stort Udvalg 

blindet& Handelshus. 
Vi har mange tørre, gode 

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

  

særlig stærke Udskudsbrædder 
a 5, 6 og 7 Alens Længder 

sælges særlig billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Firskaarne. 

 

  

iroRRN I 

,/:© --,,, 

'i..,..*,, Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

?Mane Antonio, & Brobi ft-forretning 

CLOItilrÅ' 
kkcr 	Qcao 

war .uan 

Fineste dansk Fabrikat 
i %8 Kg Pakker. 

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. 

ÅobSeres‘joraarstoj hos oå 
53uefiskins-3fa6itter 	85 .9fr. 
Slaa Serges 3fa6itter 150 
fte6er og Salt 3fa6. 140 
Habitter syes efter Maal paa Ina Dage. 

Vi fører kun de bedste Kvaliteter og garanterer for en god Pasning 

Nordlandets Handelshus. 

Smedemestrene maa 6enerke 
at vi i denne Uge fører 

Maskinsmedede Hestesko — alle Numre. 

Prima engelsk Fiedrestaal 
Tysk rundt Jaørn i alle Tykkelser 

Prima Hesteskosøm, Brodder, Bolte og Skruer. 
Billigste Priser efter Prislisten. 

Nordlandets Handelshus, 

WAVksb.Ø)454&-,,i-it4: 
prima Xolonialvarer 

bedst og billigst hos 

Stofonid- 	q'roblifilForrefilittu. 

Ø4/14%V4.;4  <44P.  

Sukkermelasse 
Hvedeklid, Rugklid. 

Stor Majs, Srnaa Majs. 
Bornuldstrøkager, Soyaskraa, 

Coldings Foderblanding. 
Blandsæd og Havre. 

Prima Varer, billigste Dagspris i 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Galvans. liegntraadfietning 
— alle Slags til Hønsegaarde og Indhegninger. 

Ny Sending sælges til de nye lave Priser — og med 
stor Rabat for kontante Køb. 

Sems fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

4i■un for Nordbornholms Ugeblad) 
—x 

Fra Rotenburg i Hannover, hvor 
v i havde overnaner, gik vi den IS. 
Maj ind i °Weide ,gs mere bugt-
hare og tættere byr.•ik(de Egne, og 

i forholdsvis lang Afstand kunde vi 

se Bremens slanke Kirkespir rage 
op over lysegrønne Bøgeskove. 

Det var Søndag, straalende Sol-

skinsvejr, og lien paa Formiddagen 

blev det meget varmt, sne vi var 

glade over, al vi de sidste Mrls Vej 

kunde gaa næsten uafbrudt gennem 
Skov. 

Med Remise! pen Nakken og Sta-

ven i Martin', med Jakken slængt 

løst over den Skulder, hvor Solen 

brændte haardest, travede vi mun-
tert afslut i Takl til Melodien „Vi 

Haandværksseende 	lidet ærtd- 

sende de tunge Sveddraaher, der 
med Mellemrum trillede frem under 

Hatteskyggen. 
Ved Middagstid, efter en lille Rast, 

blev vi enige om at opsøge den 

lille Flod Willione, der efter Kortet 

matine gin parallel med Landevejen 
og ikke kunde være langt borte. — 

Vi fulgte derfor en lille Sti, der 

førte os ud pari en Eng, hvorigen-
nem Floden bugtede sig. 

Det var anfør [rislende Omgivel-
ser til at vi ikke skulde Inge os et 

iorfriskeir de Bad, og lidt eller hol-
nede vi os som some Hvaler ril 

stor Moro for et Selskab af Damer 

og Herrer, der i fikse hvide Robande 
foretog en Udflugt op ad Floden. 

Eller Badel skulde vore Skjorter 

og Strømper ogsaa have en Ren-

selsesproces, vi pakkede Rygsækken 
op, fik tal i Sæben og liggende paa 

Knæ langs Bredden, sæbede vi ind 
og skyllede som rutinerede Vaske-

koner. Derefter blev Tøjet hængt 
til Tørring, og vi selv tog Solbad i 

Græsset. 
Pludselig trak der en Tordenbyge 

op og sendte en Styrtregn ned over 

os. Al klæde sig pas, var der ikke 

Tid til, og Skjorterne var kun halv-

tørre. Hurtigt samlede hver Mand 

sit Kluns, dækkede del til [ned Ryg-

sækken, og selv satte vi os som tre 

levende Buddhaer splitternøgne oven 

paa Tøjel, stirrende melankolslc rid 

1 Rummel, mens Regnen faldt tæl 

og Tordenen buldrede, 

I denne pinlige Situation fandt 

Selskabet os, da de kort efter vendte 
tilbage med Baadene, og skønt de 

selv var I nedtrykt Stemning, op-

klaredes deres Ansigter, da de fik 

øje pen os, og de brød ud i bøje 

Jubelskrig. 

Heldigvis Irak Bygen hurtig over, 

Solen skinnede alter varmt, vi fik 

Tøjet tørt og vandrede herred Efter-

middagen glade og veltilfredse ind 

i Bremen. 

Del var den anden og næststør-

ste frie Hansestad, vi skulde stifte 

Bekendtskab med. Den ligger sna 
smuld ved Weser, omgivet al gamle 
Volde og Grave, der skønsomt er 

omdannet Ill smukke Parkarilreg. 
Oppe fra de gamle Volde, der er 
yndede Promenader, ser man ned 

over den gamle By med de mange 
ejendommelige ældgamle Pragtbyg-
ninger, I. Eks. Readhuset med deri 
berømte Rolandstalue, Randhuskcel-
deren, der er berømt for sine vel-

lagrede Vine og kæmpestore Vinfade, 

Børsen (gotik Basilika), den ærvær-
dige Domkirke med de underjordi-
ske Hvælvinger, hvor Ligene i Bly-
kamrene kan holde sig Iriske i lange 
Tider, 

Bremen har kun ca. 150,000 Ind-
byggere og kan aksen i Størrelse 
langtfra maale sig med Hamburg, 
men Borgerne har til Gengæld pie-

tetsfuld. værnet om den gamle By,  

saa man virkelig faer Fornemmel-
sen at at befinde sig i en Hanse-

stad for ca. 500 Aar tilbage. 
Eller en lille Spadseretur pari Vol-

dene (run \Vatre), der endnu har 

velbevaret Murværk og Tagroe 

overnatievle vi i det os anvi-

ste Hotel i Mariensirasse. Det var 

nyt og tidssvarende indrettet, men 

Sengene ti ar ikke propre og der var 

ligefrem er Held,' at vi ikke blev 

f)Idt med Unaj. Næste Dag flyttede 
vi dello: til Zu Heimat„ der var man 

sikker paa bedre Kontrol. 
Blemen er af Weser delt i to Dele. 

den gamle og den nye By. Efter 

at have set os grundigt om i den 
gamle Bydel, været Inde i de fleste 

Kirker, oppe i det gamle interessante 
GeNverbehaus og betragtet den flotte 

Gustav Adolf Statue, der var be-
stemt til Stockholm, men købtes 
paa en Strandings-Auktion og før-

tes til Bremen, gik vi over en af de 

tre Broer, der fører til Neustadr. 
Floden vælter sig leret og gran 

under os, og de høje stensatte Kajer 
ser noget ensformige ud, men deri 
nye Bydel gør el fornemt og hygge-

ligt Indtryk og minder ikke som 
Hamburg om Fabriksby. Vi gik en 

Tur ud i de store Villakvarterer, 
og beundrede de mange forskellige 

Bygningsstile, i hvilke glasserede 

forskelligtfarvede Mursten fandt rig 
Anvendelse. Villaerne lim gennem-

grinende fornemt tilbagetrukne med  

en lille stilig Have lom^, fuld 
duttende Foraarstdomater og med 
Cl lille Springvand paa Prenen. — 
Indenfor de blomstersmykkede Glas. 
verandaer  hvdeFt i 1 C 	drues  sa:eza4,‘:4:nd li:,g:  

ring 

 

ikke var aabear. Nordvest lur RA• 
tgicegTraaa:kdetnn 

med 
liggerligger Aduemial 	it k 

rig  Kun-
ceuhal, udenlur samme en lille Sø 
med Springvand og  svaner . 

Medens vf sad herude og nød 
den smukke Udsigt aaint indsugede 

Blomsterduften i hilde Drag, tral 

vi deri ene af de danske Koltegaer, 
sont vi havde været sammen med 

Hamburg, den anden havde laget 

Arbejde, og vi fulgtes nu ad hen 
til Kasernerne, hvor vi sen Solda-
terne eksersere. 

Bremen har ogsaa stor Fabriks. 
virksomhed, særlig forarbejdes over. 

soiske Raastoffer; men Fabrikkerne 

ligger afsondret fra Byen, udener 
Bremerhaten, hvor ogsaa de store 
Skibsbyggerier ligger og det travle 

Hatidelscentrion. Den gamle Han-
delsby bar nu Ikke megen Berøring 

med Livet ude I den store Verden, 
Forretningerne besørger dens Al-

lægger, Breinerhafen, rig kun naar 

den pensionerede Kaptein og Forret-
ningsmanden trækker sig tilbage til 

Forretningslivets Fred, opsøger de 

Moderbyen og nedgæller sig der, 

fitia godtur 
gennem 8uropa. 


