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Saa stilnede deri sagte Sang
at Timeglassets Sand.
Han nandede for sidste Gang. —
En glad, alvorlig Mand.

Vilh. From Ilertrumsen

,Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den ikende Udbrededee f Nordreilened
klirer last eikøri fikm ne rQner sig deraf bødet f11 Arerteri,..g.
„Non' ihrlhoSJ Ugeblad"
øpkge, gerne BSAIIIdig•rtii« ej .nisier Art
11493J:4 Kitå, Salg, FOratelaglitagddilelsitr,
Fjer, Eller AI lysnIag,ty, ,Iskloner tie
„Nord-bornholms Ugeblad"
irda.ia, hver Fredag, kan &affiles paa nile
Fastkontorer samt paa Models Kontor og
kali« 1 Kr. haleaorlIg.,

&Iveje_reu~,
—0—
Han var en glad, alvorlig Mand,
som brugte Tiden godt.
Naar Solen tændte Dagen an,
var han begyndt saa smalt.
Det første røde Morgenspor
erkendte han saa ridt,
mens han fik vendt sin Havejord
og kalket Huset hvidt.
Naar Solens gule Cirkel gled
af Mo3etaagen op,
saa stak han Harjrehaanden bred
i Stokkens Læderstrop.
Den kendte Morgenvej t,an gik
i Kiervermareen grøn.
Oti Maater var den grna Fabrik
ug Dagens Timeløn.
Men Tanken søgte, aldrig træl,
sir glade Samlingspunkt :
til Huset og hans Haveplet,
hvor Floret stod 388 ungt,
Og endnu et var Aarsag til,
fil Sindet blev sne tyst:
en god ug ledig Knudelit
med Barnet ved All Bryst
Tema i hans Arbejdssang
Kiev !lynnet først og sidst.
Fatdt Areejdsdagen nok saa vrang,
var den dog aldrig trist.
Thi gav han Premmedfolk sin Tid,
spændt ior som nogen Stud,
arra kunde han med Hvid paa Hvid
betale Huset ud.
Og puslede han vel tilpas,
mens Søndagssoleu lo
SU gyldent t hans Rudeglas
og rørte ved hans Bo.
Og lyste Helligdagens Gloria
prut Murens grønne Fugt,
han saa alene, det var hans,
og fandt, at det var muld.
Men Tid paa Tid til Jorden sank.
Dan ringe Hyld fik Top.
Hans Bryst blev hult
og Ryggen krank;
men han gav ikke op.
Aar og Dag blev Smerten kvalt,
som mindede sart tidl.
Til sidst var Huset udbetalt
og Hjemmel kvit og frit.
Ad Havens malle Gang han drev,
hvor Kubens Summen lød.
Men Dagen eller træt han blev
I Sengehalmen blød.

gaa Fodtur
gennem 8uropa
Sems toruller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun tur

Nordbornholms Ugeblad)

. Man kan hove sine Papirer i den
- bedste Orden, have de bedste Anbefalinger, have de bedste Forsætter, — har men blot besøgt nogle
fan Virksomheder, set Stilstanden,
de mange tomme Pladser, de stillestaaende Maskiner, hørt Beklagelserne over de sløje Tider, — saa
faar man ret hurtigt Indtrykket al
det haablarae i at fortsætte og søger
Midler til at sprede den trykkende
Sindsstemning, Musik er et probat
-44/åkkeh--,rag.gem---4- bliddaiisartmckhåå
trutter Militærmusikken foran Slottet.
Gik derfra op i Aibertinum og saa
en udmærket Samling Kunstgenstande i Marmor og Gibsafstøbninger, systematisk ordnet I Afdelinger;
ægyptisk, græsk, romersk og mere
moderne Kunst. (Thorvaldsen og C.
L. Jacobsen var ogsaa repræsenteret).
Derefter i det japanske Palads og
Haven og var om Altenen en sidste Spadseretur langs Floden,
Næste Dag (7. Sept.) skinnede
Solen aller og vi besluttede al be•
nytte det gode Vejr til at ges videre i.
Gik for sidste Gang over Elbbrocn,
gennem det tætbyggede Neustadt,
gennem Villakvarterer, forbi Vinhaver langs Floden mod Nordvest. —
%aede hen paa Eftermiddagen
Meissen, den gamle Porcelænsby,
der ligger smukt og temmelig højt,
skraznende op fra Ettidslen. øverst
knejser den gamle Domkirke — et
Pragtværk af gotisk Bygningskunst
— og ved Siden al, paa Slotsbjerget,
det gamle Albrechtaburg, i en ejendornmeTig gotisk Stil. Heroppe fra
har man en dejlig Udsigt ned over
Floden, Byen og Omegnen. Slottet
benyttedes en Tid lang som Porcelænsfabrik, men er nu restaureret I
sin tidligere Skikkelse. Nu er den
bekendte Industri forlagt til Triebischdalen bag Byen, hvor benved
1000 Arbejdere finder Beskæftigelse.
Melalen har c. 20,000Indb. og flere
gamle, Interessante Kirker og Huse,
'maledes det hamid Afrakloster, der
er forbundet med Slottet med en
Bro. Interessant er det gamle Slots
Kirke med historiske Vægmalerier
°gase Raadhueet og Bølgers Mindesmærke (Grundlæggeren af Forcetren Industrien). To Broer fører over
Floden, og paa Bjergskraaningerne
er anlagt Vinplantager.
Overnattede I Melasen og drog
næste Dags Formiddag (Søndag),
medens Klokkerne ringede til Andagt
videre ned ad "Floddalen. Her er

Aar

meget frugtbart og smukt , men el- binderi etc., her Cl Modeller al
terhaanden bliver Egnen findere og skiner, fra de femte, primitive, ril de
ved en mindre Landsby forlod vi moderne, komplicerede.
Floden og drejede ind I Landet.
Der lindes endnu en Mængde anHer er Masser al Frugt og billige salige Bygninger, f. Eks. Rigshanken,
Priser paa Fødevarer. I Oschats, en Observatoriet, Hospitaler og store
mindre By med en stor gotisk Kirke, Forlystelsesetahliase menter, saisom
overnattede vi. Det var en livlig Centralhallen og Krystalpaladset.Alten, thi der var Indkvartering at
Blandt Kirker mon nævnes den
Militær til Fryd for Byens Ungdom ærværdige Thornaskirke og Nicolaj— Musik, Dans og Lystighed.
kirken, hvis Historie skrives fra det
Ogaaa næste Dag var det smukt 12. Aarh., Metheuskirken og den
Vejr, og vi fortsatte vor Vandring smukke Peterskirke, Luilierkirken og
mod Leipzig. Egnen bliver mere den katolske Kirke.
og mere flad med udstrakte Marker,
Af Mindesmærker er Siege3denkder, mærkeligt nok her i dette In- mal det mest pompøse.
dustriland, pløjedes med Stude. –.Spiste til Middag i den lille By
Luppa og ankom henad Eltermtd•
Sladderen.
dagen til Wurzeir, en noget større
By, men uden videre al Interesse.
Overnattede i Zu Helmatte, en Villa Del var — Ja, pen et Marked
men Navnet har jeg glemt,
i Udkanten af Byen, hvor vi spiste
og hvad betyder Navnet,
til Aften og sov godt .og billigt.
nuar blot jeg ved bedeml,
Den 10. September passerede vi hvad paa det Marked hændte ?
flere Broer, der førte over nogle BiJeg var kun fire Aar,
flader til Elben (Mulde). Terrainet men husker dog del hele,
som om det vor igaar.
er fladt og sumpet. Om EllerrnidFabriksskorstene og Kirkespir kunde
ses i længere Afstand,
LeipzIg er Tysklands tredjestørste
By (c. 400,000 Indb.) og har en førende Stilling indenfor Handel og
Industri. Her afholdes de bekendte
Messer (Markeder) tre Gange earlIg,
til hvilke Købmænd Ira al Verdens
Lande bæller hinan h n Stævne. Vi
var saft heldige at komme lige til
Efteraarsmessen og undredes over
den slorstrede Reklame, der udfoldedes i Byens Handelscentrum. Leipzig er en gamin(i By, og I den
ældre Bydel findes endnu mange
sinul:ke middelalderlige Bygninger,
saaledes Raadhuset pan Alle Markt,
der har en' stor Sal med Portrætter
at alle de gamle saclisiske Fyrster
og mange andre Antikviteter, — den
gamle Børs med græske Gudestatuer
— Kongehuset, hvor de sachstske
Konger boede, og det gamle Borgerhus „Auerbac'n Hol', hvor Faust
opførtes (1530-38), og hvor der
endnu i Vinkælderen findes de gamle
Vægmalerier om Faust Liv.
Udenom den gamle By er Fæstningsvoldene omdannede til smukke
Promenader og aabne Pladser med
Preglbygningermerlig Augbatusplads
med det nye Teater og Musæet udenfor hvilket el smukt Springvand
og Obelisk —, Universitetet og Biblioteket Albertina i fornem Renateaarigeatil,
Neues Gewandhaus, et
elegant Koncertpalar, Kultatakademiet
og det kgl. Musikkonservatorium.
I den østlige Bydel ligger det
statelige Buchhandlerhaua, opført i
tysk Renalasance3111, med store Sale
III Forsamlinger af lyske Boghandlere og vidner om den Betydning
Boghandelen har for Leipzig. Her
findes ogsaa et righoldigt Musæum
for Boghaandværk med interessante
Samlinger al Tryksager, historisk
ordnet Ilgelra Outenberga Tid og op
til vore Dage. Her er Prøver pas
Tuml!, Kobberstik, Litografi, Bog-

og

brede, sig 0,nkling

u.

og bærer giftig Flugt,
snur til fornyet Udsæd
al Sladder bliver brugt

Aage Herman.

Der gik en Munk dybt inde I
den vildsomme Skov. Da hørte han
en Fugl synge. Aldrig havde han
hørt saa forunderitg en Sang. Det
var een eneste langtonende Trille,
der blev ved og ved uophørligt.
Han stirrede henrykt og undrende op i de høje Kroner, hvorfra
Sangen korn, men det var ham umuligt at fan Øje paa den sælsomFugl under Løvet.
Del var, som hele den soiblinkende Skov lyttede med tilbageholdt Aandedriel, og som om den
klokkeklare Fløjtetrille sitrede ned
fra selve Himmelbleart.
Munken lukkede øjnene og fol:;za I Itenda:, ;,k&■ 8
Der. var en tryllekunstner,
-var fuld af Undren og Ani¥.
som kaldte sig Fakir
Men pludselig for hen op af •sene
paa mægtige Plakater
af brunt og gramt Papir. Salighedadrømme, og hen tænkte.
,,,Jeg vil skynde mig hjem til
Min Far tog mig ved Hunden,
og jeg var Ingen Helt, Klostret og hente Brødrene. Denne
saa lidt beklemt betraadle
Sang kommer fra Paradiset. Nu
jeg Ali. Schermans Telt.
klinger den som Klokkeklang langt
borte bag Evighedsmuren.
Han slugte først en Sabel,
Han skyndte sig tilbage gennem
588 lunte han en Ring,
Skoven, men da han kom til Klosog Ringen blev forvandlet
til mange sære Ting, tervænget var Klostret borte, der
og Ringens Ejer skældte ;
var ikke Sten paa Sten tiltage, kun
men Ali lo .Min Ven
bølgende Græs og vilde Valmuer.
vær rolig — Hokus ! Fokus! Han gik til Landsbyea og op ad
her har De den igen.'
den lange Gade, der var ikke ret
Hus, som han kendte mere, og alHan gjorde andre Kunster . .
Del varede en Stund, le Ansigter var ham saa fremmede.
og Egnens Bønder maabecr
Og hvad var det for underlige Klæmed bred, forbavset Mund,
der Menneskene bar`'
arra sagde Ali Scherman
Med bankende lijærte gik han
— Min allersidste Kunst
ind pan Kirkegaarden. Og hvem
er den, som jeg kan takke
tor Kinas Kejsers Gunst, !omram skildre hans dybe Forfærdelse ! Derhenne mellem sunkne
San tog han fra en Æske
og forfaldne Grave fandt han alle
et lille bitte Frø
Brødrenes torvilrede og mosgrønne
og laved med en Knude
pas Teltets Gulv en Se Ligsten. De tan der inde under Muren, I lange lige Rader, Grav ved
og sagde Trylleordet
— og lagde sig paa Knæ Grav I det raddge Altenlys.' og gjorde sære Fagter
Da brast Munken i heftig tiritad
ril Fryd for Folk og Fe.
thi først nu forstod han, at der
mutte været gamet Hundrede Aar,
Og se blot: Frøet briated
og grønne Kim bred frem. ilden han hørte Fuglens Seng I den
dybe Skov.
Hvormange? Dengang talte
Han var en hjemløs paa Jorden,
jeg knap og nap til tern,
jeg ved kun, det var mange.
uden Slægt og uden Venner. men
Det spired, brød og brast, som han nu stod der og fældede
og Holms-Fokus-Frøet
blev ni et Træ I Hast. Turer, korn en ung Adelsmand
forbi.
.Hvorfor stier du der og græder?'
De grønne Stængler vred sig
som Slanger ud og ind, spurgte han deltagende.
jeg følte de var klamme
Da fortalte Manken ham alt, uden
og kolde mod min Kind,
Omsvøb, og den unge Adelsmand
og deres Rod var slimet
og giftig deres Duft, spærrede øjnene op pas vid .0sb
og tænkte
de fyldte Teltets Mørke,
forpestede dets Luft.
,Mon ikke den arme Mand er
undsluppen fra en Dearekiste, bens
Tale forekommer mig hejst usandDet Frø var Hobens Sladder,
synlig,"
et lille, giftigt Ord,
Fode.
som vokser og som yngler,
formerer elg og gror,

Gudstjeneste og Moder
Søndag d. 5. Aug.
Ok KLIk e KI 3, Allinge K Kl. 10. ,
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personers 3i1

udlejes III enhver Tid,
Billige Priser.
L. Pellzren. Tlf. 4.
Limonadepulver

Finest« dansk

5 øre,
Allinge Z. girt
a
Tlf. 12.
'

Fabrikat

Straahatte.

Ulk

Sfs Kg %kbm..

Prima dansk

Marseille -Sæbe

Kulørt Shirting.

& $robitrtforrenting.

Bil udlejes
til enhver Tid billigt.
Tlf. Sandvig 32.

ved efir. &Isen, Allinge
Telefon 100.

Raadhus Havemobler
er nu pas Lager a 50 Kr. pr, Sæt.

Vads fiemaskiner

Alle Mennesker,

11

/hl •

30 Kr. pr. Stk,
ken lus paa Prøve uden Købetvang.

um har set.hvorledes

Barhol s

Klemens Maskinsnedkeri.
TH, n. 13.

m

HØSALT

fremstille., behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette bialfino Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretning,“- I Allinge-Sandvig sælger

i 50 kg. Sække billigst
i 50 Kg. Sække og mindre Vægt.

Ir/fleste Xekkensalt

a Ø.
Overretssagfører
Xofoed, Rønne
SS, nortamagade 17.
Inluissation, Dikumenteldiniiiig m.

8r 9e klar over

$ojesen

at De kan købe originale amerikanske Arhejdsjakker hos os
for kun 7 Kr, — saa længe Forraad haves.

Træffes 1 Hasle Onsdag Fornid.
Nordlandets Handelshus. :11411~M~19911111

53iografen..

Forklæder.

Søisslag den 5. August ICI 8

Slui e kulørte Ilarelsoldningsforklmder.

IsirOMETøjler

Huste. I mingsforklteder.
1..didmit.i.
Fork æderne tf lige tizOcli.fglic i i,gt U.1 4Ig og i ye Fr.c.mer
indkøbt meget billigt.
Pynteforkleeder. S o_
Sinna hvidt-

Lystspil i b Akter.
Hovedrollen spilles af Tom Moore
ogs.:a kaldet „Amerikas Alstrup,"

efir.61sengltessen,Allinge•
Telefon 100.

.t&lkYksik

NORS

■

Ekstra Salg
•
Restlageret af Sommerkonfektion
udsælges nu til betydeligt nedsatte Priser
Frakker og Spadseredragter mindste Rabat 20 r,C1,

Spansk Salt

Bornholms Vegetabil Margarine.

Kutrrii

laddets Handelshus,

ittainot Autonist=

teessens Sne-2c/salg
.o

Nord

40 Øre Halvkilo

pr. m. 85 Øre.
. 135 - 62 -

.Shirting til Nederdele
til Livfoer prima
do
hvid fra
. do

• t
Det største Udvalg og de billigste Priser vil De lindt!'
$
Ilos os. Hatte til Arbejdsbrug fra I Kr,.80 øre.

9 Stk. marine og kolorte illpaibieredragter til
unge Piger, 14-16 Aar, udsælges for 9,85 pr. Slk.
Alt I Vaskekjoler. Frotte, Voile, Zephyr osv. 20 pst. R.
111,144‘ Vnillajtaler, Størr R51-49-42 n(' pr. Stk.--•
Hvide Volibinser, Stem. 38 40, 1,50 pr. Stk.,
øvrige Størrelser fra 2-5 Kr.
Mørke, kulørte Flonelsblnmer, Størr. 42-44. pr. Stk. 2,00
Lyse, stribede do,, alle Størr., 4,25 pr. Stk.
Nogle kulørte uldne Nederdele 4,85 pr. Sik.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.
Uld og uldne, strikkede, vaskede Klude lages i Bytte
til højeste Dagspris.

Nagisio du Nords Udsalg
Tlf. 5. -

Allinge —

Tlf. 5.

Victor Planck

11,

emmeamemee»
En brugt Seng
BORNA MARGARINE

og ct Klædeskab er til Salg.
P. A, Juul, Olsker

er fin, frisk og velsmagende og giver

Erindringsliste.

LÆKKERT SMORREBROD

11orgmesterkontorei 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.

Ilrenddlrekteren do.
Stempalllind i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampsklbsexpeditioneq, anben ved Ski-

Det er endnu ikke for sent

at

købe

benes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredsg Øftarm, Mandag og
Torsdag Form.
[timokratiet« 8 -9 og 2-3

Sommerkjoler!

Se vort store Udvalg i
i fikse Uldmousseliner til rimelige Priser inden De køber

folkebogsamlingen pas Randhuset:

. andre- Steder,

Udtalen hele karet: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag tit Klo
Iljtelpeesssen Pormd.. O. Thorngren.
Kauerer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest er asben for Gods 8-12, 2-6

Werblaitbet grutticif&MuL

Kiemnerkontorel 10-11 og 2-4.
Larme- d1 Diskuntohnnken 2-4 Eftm.
rostkonturet: Søgnedage 9-12 og 2 - 6
Jog? vprasien Tirsdag og Fredag 5-1.
Sltaindinavien•Amarikalinten;
Agent Otto Gornitika,
:,121sanatailen tor Imdorsikring ved Chr.
Gin .
ulsa4., massen Koniorlid

laiRmen 9 -(2 .og 2 4
Id Form, 2-5 Ettern.
oldknnii
-612EF
fim
m:
'Clemens Jernbanestation 28-

J

Klemensker.

Skotøjsforretning
Udsalg al godt Skotøj til sum Pisser.
Reparationer udlæres smukt ug aulidt
Gode Materialer.
Onde Ridestøvler haves altid
paa Lager.
Nye Bunde sætlas i Tilsko.

A. Nixixicla:
Telefon nordre 47.

Fluefangere
10 Øre Stykket

5 2. Larsen,
Olsker
Kommuneskal for 1. Halvnar
1923.24 bedes Indbetalt inden iste
August. derefter vil Restancelistery
blive skrevet og Renter tillagt.

Sogneraidet.

arli~1~~1~Nrar

crote til Xjder og bluser
faar De bedst og billigst hos os
Fine Monstre Ira 2,10 pr. m.
Nordlandets Handelshus.

