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Fredag den 24. August 1928 
=an nonner 	 -Jonexa 	 =omme 

„1\1,)rd- Bornholms Ugebero" 
irytkr£ 	Antal af minder 1700 f!neinpi, 
r. forsendes gennem 'edssenes eller ved 
✓ore Bad Alling.. Sandrig, Qlskør, Rat-
sker, ee,a oe kitinen:~ 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den slåerne Udbredelse I Nordre Nulad 
klirer len l diear! Item vg egner sig der-
o+  badsi 111 A rirldn.:y_ 

,,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
•pfikef, error  Iniundigonrlser af enhver An 

Køb, Salg, forvillngsmtddeklier, 
trit'  410 -Aflysninger, rierklioner ae, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
.egear herr Fredag., kan besiilles paa alb 
Postkontorer garni paa Weir:len Kontor og 
hasler 1 Kr. Jialvanrfir, 

Stille Nat. 
Stille. stag de Træer langs Vejen, 
stille alle Sijerner staa, 
kun mit eget bange Hjerte 
latiVer rastløs 'ved at gas. 

• ingen Ti 
":'etegen a 

Duggen driver lys og lydløs 
Disen gror al Mosens Bund. 

Evigt, evigt Ringen sluttes : 
Dag med Nat og Liv med Død ; 
endnu fødtes ingen Evne, 
som det store Kredsløb brød. 

Men engang mil bange Hjerte 
giver trygt sig fil at stag, 
medens Jord og alle Stjerner 
blivtl rastløst ved al gaa. 

L. C. Nielsen. 

IblvalldrwEveillyrel, 

efter mod Moder Danmark. Det la 
ler man, naar man færdes iblandt 
dem, 

Dansk-Amerikanerne er dog ikke 
et forknyt Folkefærd. Det være langt 
Ira. Deres Sammenligninger mellem 
det, de nneede, og det, de kunde 
hive nanet derhjemme, falder ofte 
ud ell Fordel for del ny Land med 
de mange Muligheder, del, der gav 
dem Chancen. 

Men hvor længe de end lever 
derovre, klinger i  deres Hjerte, snart 
stærkt, snart svagt de samme Strenge 
som da de rejste. Hjem igen. Hjem 
igen. 

En vil hjem og møde hende, han 
aldrig kan glemme, endnu engang, 
En vil hjem og hente sig en Kone, 
En vil hjem og glæde sine gamle 
Forældre. 

En vil hjem og købe sig en Bon-
degaard, en Forretning eller lign. 

Og den gamles Drøm er det at 
komme hjem endnu engang og sige 

:rigtig Farvel, 
I den Drøm dør mangen gammel 

Udvandrer efter et langt og virksomt 

Det gælder Kunstmaleren, der blev 
Tapetserer, Digteren, der blev Mu-
rer, Redaktøren, der blev Bladsælger, 
Københavneren, der blev Tjeneste-
karl, Seminaristen, der blev Arbejds-
mand, Typografen, der blev. Skor-
stensfejer, Guldsmeden, der blev 
Blikkenslager og Socialisten, der 
blev Kapitalist. 

&riden er Udvandrerens Lod. 
Han plantedes i det fremmede, 

men Rødderne er svage, 
Han plantes om i hjemlig Jord, 

men gror heller Ikke her arta tast, 
som hvis han var bleven al sin Tid 
paa det første Voksested. 

Der er skrevet mange interessante 
Bøger om Landsmænd i del frem-
mede. Der kunde skrives mange 
endnu; thi hver eneste Emigrant har 
sin egen Historie, og man glæder 
sig over de Danskes Evne til at 
vinde frem, selv one mange al dem 
vel kunde have nuel lige saa vidt 
herhjemme, og man glæder sig over 
Landsmænds Troskab. 

Det gamle Fædreland og Hjem-
mets Minder har givet dem Livs-
værdier med paa Vejen. 

For Tiden er UdvandrIngaspørgs-
maaIet jo levende. Arbejdsløshed 
og vanskelige Forhold i den gamle 
Verden hur bevirket det, og der er 
jo Planer oppe om KolonlierIng 
biede her og der. Det er sundt og 
godt, el Tegn pas Livskraft 1 et 
Folk, at man hellere end at nyde 
Understøttelse eller lide Ned.vil søge 
ud mod bedre Muligheder; men 
Garantier forud kan ikke forlanges, 
skr. Joh!. T. Christensen  bl. a. i 
„Fyns Tid.' 

Og det bliver ikke til noget, hvis 
men gear med den Tanke: Danmark 
ikke alene Iærnper os over ; det lem-
per os tilbage igen, hvis vi ikke 
kan' klare os: • 

Broerne maa brydes ; thi den stær-
keste i Kampen i det fremmede er 
den, der skegi ene. 

Som Enere nanede  Danskerne 
godt frem derovre. 

Hver Mand sin egen Risiko, var 
deres Løsen. 

Det er ved al blive sat ene, at 
Kurilerne vokser. Først naer alle 
Støtter ramler, støbes de stærke 
Karakterer og Viljer, som bærer 
over Begyndelsesvanskeligheder. 

I Jomfruens Tegn. 
—0— 

August er inde, Leerne synger 
den blanke Sang ni Steril 

igennem Skan, 
og tanga med Vejen Skærvernes 

Dynger 
i Rækker viser, hvor jeg  skal gas. 

De blanke Dage vælder Imod mig 
som Strømme af en rindende Flod. 
For hver en Dag,- jeg mødte, 

forlod jeg 
en Nal, der randt af Stjernernes 

Blod. 

De blanke Morgeners  duggede 

de fandt mlg under Jomfruens 
Tegn, 

en Vandringsmand, der slenlred 
et Stykke 

langs Grenene Slyng og visnende 
Hegn. 

Jeg standser aldrig. 
Vejenes Slyngen 

har givet Sjælen friere Kay, 
An, lad mig høre Leernes Syngen, 
hvor Pigerne river, Karlene slaar. 

Og naar de store, sitrende Stjerner 
gier frem al Mulmets langede Skød 
512 ser jeg I de evige Fjerner 
min Skæbne gro med svimlende 

Gled. 

For Aar skal veksle - 
Vinter og Sommer, 

den grønne Vaar med 
Senhøstens Rust. 

Og fjerne Drømme dragende 
kommer 

imod mig i den sene August. 

Niar Stjerner falmer, Morgener 
bleane 

paa dugget Græs og segnende 
Korn, 

og Skumring falder — groende 
Manne 

at Skyen jager Enhjørninghorn. 

Giv mig de svale, duggede Nætter 
med Mainegiens paa sommer- 

træt Egn, 
og giv mig Morgenens Dug 

over Sletter 
— den blanke Dag i Jomfruens 

Tegn I - 

Chr. Stub-Jørgensen 

f/'aa Yodtur 
gennem Iguropa 

Sems fortailler om  Sine 

Dagboguptegneizer og Minder. 
(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

D- 
Lelpzig  er Arbejderbyen, Fabriks-

og Handelsbyen, Befolkningen er 
som travle Arbejdsbier, der sum-
mer ind og ud al Kuberne. Vi ses 
flere Virksomheder, Fabrikker med 
snurrende Hjul overalt Ira Kælder 
til  Kvist, ja selv under Gaards-
pladsen  buldrede Kraftmaskiner og 
gennem de runde, overdækkede 
Ventiler med de matte Gina, Aende-
hullerne, kunde vi  se ned I Dybel, 
hvor travle Mennesker ilede hid 
og did. 

Leipzig gør dog Intet mørkt og 
trist Indtryk  med skumle, røgsvær-
tede Fabrikker og elendige Arbej-
derkvarterer, Leipzig er  pænere end 
den har Ord for, Fabrikkerne er 
overvejende nye, moderne, opført 

Paladser, og her er mange aabne 
Pladser, Alleer og Parker, udvortes 
tyder air paa Velstand. Men det 
Herberge, der var anbefalet os, 
var ikke hyggeligt, og vf skyndte 
os hen til et andet. Kom over Jo-
hanneaplads med Statuer af Luther 
og Melanchton. Spadserede lidt 
rundt i Byen og var om Aftenen 
ude og sag Ungdommen gaa 
Procesalon med kulørte Papitlygter. 

Næste Dag aflagde vl Besøg i 
flere store Virksomheder Indenfor 
vort Fng, men opnaaede ikke Be-
skæftigelse. Var paa Kunstmuseum 
paa Anguetuspleds (Lader de Man 
Børn komme til mig, David med 
Slyngen, Københavns Raadhus etc.) 

Saa gik Turen ud til det store 
Marked, „Messen', med de store 
Udstillinger og den skrigende Re-
klame, ud I Voldkvarteret mellem 
Boder og Telte og Alverdens Gøgl. 
Her er alle Nationer repræsenteret 
og enhver demonstrer alt Land ved 
Hjælp af smart Emalje-Flag, som 
bæres paa Jakkeopslaget eller i 
Hatten. Selvfølgelig skyndte vi os 
med al-  kæbe nogle smaa danske 
Flag, der var nydelige og solide. 
Der var Telte med Honningkager, 
Telte med Forfriskninger. Vf spiste 
tisyerske Pels'er med :.SUuerkraitl', 
drak Miinctiener-Bier og ned Livet 
uden Bekymring for Dagen i Mor-
gen. 

Træt og mæt al de mange Ind-
tryk hvilede vi ud I Palmehaven 
og kom henad Aften forbi den 
smukke Brusbygning, den store 
Banegaard, Postbygningen og Kry-
stalpaladset. 

Næste Dags Formiddag aflagde 
vi Buchhandlerhatia et Besøg og 
gennemgik de righoldig Samlinger, 
besøgte del gamle Raadhus, Kunst-
gewerbemUseam, Mendebrunnen 
og Siegesdenkmal. Eftermiddagen 
tilbragtes atter ude liylessen, der 
særlig henad Aften fortnede sig  

som en storartet Folkeforlystelse. 
°gage den ljelrde Dag (13. Sept.) 

, blev vi i Leipzig, gik pie Museer 
og I Kirker, rif hvilke særlig Pe-
lersleirken og den reformerte Kirke 
udmærkede sig ved deres smukke 
gotiske Stil. Desuden opdager vi 
flere smukke 1.ystartlieg I Byens 
Udkanter. Vejret er smukt, Sol og 
frisk Brise . men Beskæftigelse fik 
vi Ikke, Pengene var ved at slippe 
op, og den I 4de forlod vi derfor 
Leipzig med Helle som Mali, 

Vejen fører os gennem en tem-
melig flad og interesseløs Egn, -
I en lille By, hvor vi gjorde Ind-
køb, kom jeg bort Ira mine Rejse-
kammerater og standsede ved en 
lille Lund,  hvor jeg satte mig ned 
og fortærede min Mellemmad. 

Der kom en lystig Kammerat 
fløjtende hen ad Laudevejen, han 
sag  mig,  smed sig ned i Græsset 
ved Siden al og indledede en Sam-
tale om Vind og Vejr. 

VI delte Mellemmaden og slud-
rede løs. Han førte Samtalen ind 
paa alle mulige Omraader, sprite-

-ter dette-Slæt .4*~Uilill~ 
og da jeg trak mit Mikroskop frem, 
for at undersøge noget Drikkevand, 
kom han ind paa det videnskabe-
lige — Livsproblemet. 

Han var Student og sal over-
legent paa Tilværelsen, eller maa-
ske var det kun mig, der mærkede 
hans aandelige Overlegenhed. 

Livet var efter hans Teorier evigt, 
uforgængeligt, men under stadig 
skiftende Udvikling, paavirket af 
evigt skiftende Svingninger. Alt 
Stof var Liv, og !tele om det del-
tes til dt mindste Atomer, var det 
stadig paavirket Svingninger eller 
havde Urkraften i sig selv og Ev-
nen t.11 at indgal i andre Forbin-
delser. Saalangt det menneskelige 
øje kunde forske med Mikroskop 
og Teleskop, ad Analysens Vej, 
der var stadig ingen Begrænsning 
uden den, vore ufuldkomne Evner 
satte. Der fandtes ingen Ensartet-
hed, selv de mest beslægtede Na-
turer havde noget, aer ikke var 
fælles, Der fandtes Ikke to Men-
nesker, der var ens, ej heller Dyr 
eller Planter. Og ligesom Univer-
sets Kloder havde sine Baner, 
havde Stoffets Atomer deres. 

Planter, Dyr, Mennesker — alle 
var vi bygget op al Celler fra mi-
krobiske Kim, Celler, der levede 
deres eget Liv, gennemgik deres 
egen Udvikling, nogle stedbundne, 
andre bevægende sig indenfor visse 
Grænser, men alle paavirket at 
Svingninger indefra Livskernen eller 
udefra Æteralrummene. 

VI paavlrkes af Lyset og Lyden, 
af saaealdte magnetiske og elek- 
triske Strømme, der føres til os 
genntni Atmosfæren og forøger 
eller nedsætter vor Liveenergi, vi 
føler det; nuar :vitser pas vore Om- 
givelser, naer -vi-  hører- au Lyd, — 
Del føles behageligt iller ubeha- 
geligt. En smuk Natur, et kant 
Ansigt, en iørefaldende Melodi kan 
begejstre os, en øde Egn, marre„- 

—0— 

Hjem igen. Hjem igen. — Den 
Tone lyder i hver Udvandrers Sind, 
Man rejser ud for Hjem at nag, thi 
bedst er der dog hjemme. 

Den lyder 1 Udvandrerens Sind, 
mier han rejser. 

Den lyder l hans Hjerte i stille 
Stunder, naer Tankerne gear pas 
Langfart. 

Den lyder under den rastløse Stræ-
ben for al • gøre Fremgang i det 
tremmede. 

Den er en Part al Eventyret 1 Ud-
vandt ernes Liv. 

Og Eventyret kommer til dem alle. 
Det kommer til den energiske unge 
Mand og Kvinde, som søger over 
de store Have, snart I Jubel over 
det ny Lands Muligheder for den 
sunde og stærke, snart 1 Vemod med .  
Tankerne vendt mod Længslernes 
og Drømmenes Land, Gammellandet. 

Det kommer til ham, der hjemme 
kom paa Kant med Forholdene og 
mister sit gode Navn, men som I 
det tremmede ved sin Færd vandt 
andres og BH] egen Agtelse tilbage; 

Tag de Forenede Stater med de-
res manke Danske. 

Her er næsten tb Million Menne-
sker, hvis Minder og Forhaahninger 
kar en Hjertestreng, -som leder hjem- 



lende Lys, bevirker nedtryk! Sinds-
stemning. Vi udvikles gennem Fornyelsen, 
men hvert individ her sin egen 
Begrænsning, og  skønt Mennesket 
er tisset langt i Udvikling, formbar 
vi næppe 	løse en Brøkdel at 
Livets Oan,le, 

Den store Gronlandsillm, 
der MIA fortræffeligt illustrerer Na-tur og  Folkeliv i vort nordlige Bi-land, forevises i Biografen Søndag. Alle, der ønsker al se disse stor-slasede Naturbilleder Ira Pol-landets Isljetcle, bør benytte Lej-
li gheden. For Skolebørnene gives der Forestilling Fredag  og  Lørdag, 

Sommerlast 
afholdes paa Hotel Finneda-
len Søndag' den 2Gde August, 

Om Eftermiddagen Salonskyd-
ning  og  Koncert. 

Bal i  Salen til Kl. 1. 
Colberg. 

2. Skyttekreds 
Klemensker 

afholder Prrentieskydning for Kredsens Skytter Søndag  den 
26. August fra Kl. 714-9V2  og  
fra Kl. 12-3. Derefter Festskydning, hvor-
til andre Skytter venligst' Indbydes 

Bestyrelsen. 

fflikt  Grise 
sum bliver 4 Uger den 29. da. er  til Salg  hos  P.  Kure ved Lynggaard i Olsker. 

Ægte bornholmsk 

Bihonning 
.anbefales.,,. 

%Utugt goleniat. og 
$roburtfinrctuitig. 

^Grise, 
som bliver 4 Uger den 28. Aug. og  en god, brugt Barnevogn er til Salg  hos 

Ludvig  Nielsen ved Maegaard, Olsker. 

Vatechti 
(Bedste 1(valitet) 

anbefales til Cl itnbaikinrig, 
3. 23. 2In•ett 

lorollimsk Spegesild 
fin Kvalitet. 

Stor islandsk Fedeeild bedste Vare. 
Anbefales til billigste Pels. 

9.2.0earsen. 

En brugt Selvbinder 
ønskes til Købs. Telefon n. 57. 

Fineste danok Fabriks* 

i XsKg Pakkir. 

MW MIO 

Klemensker Cementstøberi 
ved Hintzegraard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten — Mursten — Blokke — Brandsten elc, 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Sleben, Anrsbnlle. 

18 pCt. Superfosfat 
er hjemkommen og tilbyde. fra Lager. 

Allinge Kolonial og Produktforretning, 

8r »e filar over 
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker tios ns 
for kun 7 Kr, — saa længe Forraad haves, 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Men.neslier, 
som har est, hvorledes 

lim 	at 	arme 
k„, • 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfIne Produkt til eine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig essig« 

Bornholms Vegetabil Margarine. 
OM11~1110~~~0 

CLOTT5V. 
ALBA 

Maskinolie 
Cylinderolie 
Kolipsistensfedt 
Remfedt 
Pudsetwist 
Balataremme 
anbefales til billigste Priser, 
Allinge Kolonial- & 

Produktforretning 

Til Salg. 
En Ponnyvogn med Patentaksler og  selvpleiteret Ledersele. 

Victor gruse, Kirkebyen, Rutsker. 
garcinteret ren 

Cacao 
75 Ore pr. Halvkilo. 

efiokolade 

»en store 
9ronlandsfilm, 
Oplaget i 5 Afsnit al Sehned-ler-Sorensen med Bistand af Kommissionen for 5. Thule.Eksp. under personlig  Vejledning  af Knud Rasmussen og  Peter Frenelien. Filmen er et Bidrag  til Belysning  at Grønlændernes Kultur og  Folkeliv og  viser Livet hjemme pas Bopladserne og  Faren ude pari Fangstpladserne. En rig-tig  national dansk Film, som alle bør se. 

Ekstranummer: 
Væddeløberen. Spillet at Laurits Olsen og  Carl Schenstrism. 
• 
•••••9111•114•••••  

41111•••••••••••• • • 
!Biografen. 
Søndag  den 26. August Kl. 8. 

2 Kr. pr. Halvkilo. 	En god, tro Pige, 
?tinnet fiatintelp 	som kan med Børn, kan las Plads I. November 

13toburtforretning.. 	 Proestegnard. 

Priserne er lavere for alle Slags: 
50 pet. Foderblanding. Dansk Sojasiiraa, Ilvedelalld, 

Stor og  smart dlnia, Dansk Byg, Russ. Byg, Russ. Rag, Valsede liforfrakager, Kokurskager, Falmet:rager. Ben. 
n>  golkrtut, Blandt ng,..kraa, 	It.> g ■■ „ riug Altid friske Varer 

Overretssagfører 
2ojesen Xofoed, Rønne 

norteowcade 
Iskassation, Dthmentstrivaing m m. Træffes I Hasle Onsdag Formd. 

Jil åqltning 
anbefales Topmelis Nr. 1. Banet( Demerara Nr. 1. Stødt Melte. Sukkerprisen er nu betydelig  lavere. Heidelberg  Sylteeddike. Alle Slags prima Krydderier. Syltepulver, Overbindings  l'ergnment i Ruller. 

J. B.  Larsen 

Fin Blomsterhonning 
Nas hos Biavler 

Henriksen, Rø. 

Til 

Sildesaltning 
anbefales 

Spansk groft Salt, Fint Kokk enstait. i Sække a 50 kg. billigst. 
J. B.  Larsen. 

Rene, kraftige 

Sampkill 
Schleaiske og  engelske — sælges haspede fra Lager til meget billig Pris. 

Nordiandels lloodilshus 

BORNA MARGARINE 
er fin, frisk og  velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

 

Bil udlejes Id enhver Tid buligs. 
Tlf. Sandvig 32. 

Raadhus Havemobler 
er nu pas Lager s 50 Kr. pr. Sæt. 

Vadsfiemaskiner 
30 Kr. pr. Stk. kan Nal pas Prøve uden Kabelvang. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
Tlt. b. 13, 

Klemensker 

Sadelmagerforretning 
anbefaler sig  med stort Udvalg  at Seletøjer hele Set snavet som en- kelte Dele t prima Udførelse 	bil- 
lige Priser. Chalselonguer, Sofaer, Stole, Piske, Tornystre og Kufferter 
i  stort Udvalg. Reparationer al ilt
til Fø get henhørende HiertIgt solidt til moderate Priser. 

Karlsen, Klemensker. Telefon nordre 20. 
NB. En Del Landergrizner udsælges uhørt billigt. 

En Pige 
kan las Plads  III lille November. Ilyidegarard, Olsker, 

   

Nordlandets Handelshus, 

        

        

 

Standard Høstbindegarn 

    

        

er paa Lager. Store, laste Nøgler, langtrækkende Kvalitet. Pris 150 øre 
pr. kg, Franske Rostleer med Garanti. Gode Lebomme. Gode amerikanske ]Reforke. Nye Strygespaaaer, sælges 
III laveste Priser og  forsende, med Bane eller Fragtvogn. 

        

  

Nordlandets Handelshus. 

   

        

Priserne paa alle Sorter Sukker 
er 4 bre lavere. 

  

.4 gta 

nila. 
Demerara, Ægte St. Croix Sukker. Dansk grov, kraftig Dema-Topmelia. Stødt Melis og  alle Krydderier til Syltning. 

Ren Vinsprit sæl ges 

  

9torlitindieg kpatibetøttt. 

18 gl. Superiosill og 37 gl. blillatioillg 
er pas Lager og  udleveres gerne. - 

Nørre Flodals Kalk og  Nørresundby Halk. Ladninger ventes i Løbet af September Maaned. Priserne er nedtur. Bestillinger udbedes. 

 

   

Nordlandets Handelshus. 

 

        

Meget stærke 
Decimalvægte Masserafgode Udskudsbrædder med Skydelod, vejer 250 kg, 
Pris 46 Kr. Netto. 	 trekvart eller en Tone brede, alle Længder, sælges meget 

Nordle idols holdshas billigt 	
Nordlandets Handelshus 

Priserne paa Margarine 
er 6 Ore lavere. 

Daglig  frlskluernet og  sælges I store og  smaa Bøtter, probert einkal-
leret til laveste Pris, 

Nordlandets Handelshus. 


